








resumo O objectivo deste trabalho é desenvolver e validar uma metodologia para 
avaliar o Sistema de Gestão de Informação de uma organização, que inclua 
uma ferramenta de auditoria. 
Com a auditoria ao sistema de gestão de informação pretende-se caracterizar 
o funcionamento deste sistema e identificar pontos problemáticos. 
Com base nos pontos menos eficientes do sistema de gestão de informação é 
então possível identificar as medidas correctivas a tomar para o seu 
melhoramento, de acordo com a estratégia definida para o desenvolvimento 
futuro do Sistema de Gestão de Informação. 
É desenvolvido e apresentado um protótipo da metodologia proposta e os 
resultados da sua aplicação numa empresa situada na região de Aveiro. 
No final são discutidos os resultados obtidos e são propostas algumas ideias 
para investigações futuras neste campo. 



abstract The goal of this work is to develop and to validate a methodology for evaluation 
of the Information Management System of an organization, which includes an 
audit tool. 
The lnformation Management System Audit enables us to study the way the 
system works and identify issues that can be improved. 
Based on the Information Management System's weaknesses it's then possible 
to define a corrective actions list to improve its performance, according to the 
defined strategy for the future development of the Information Management 
System. 
A prototype for the proposed methodology is implemented and the results, from 
its application to a company located in Aveiro region, are presented. 
In the end the experimental results are discussed and some ideas are 
suggested for further investigations in this field. 
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Introdução 

Nos dias de hoje, o ambiente envolvente das organizações está a tornar-se cada vez mais exigente e 

hostil, com um ritmo de mudança crescente em todas as vertentes de análise, quer seja no grau de 

exigência dos clientes e na maior competitividade entre concorrentes, quer no próprio ambiente 

interno, o que se traduz na constante procura de melhoria contínua pelas organizações. Assim 

sendo, a melhor forma que estas têm de garantir a sua sobrevivência no futuro próximo é através do 

desenvolvimento de uma capacidade de adaptação extrema a este ambiente em constante mutação. 

A capacidade de adaptação nas organizações passa, à semelhança do que acontece com os seres 

vivos, pelo conhecimento adquirido, pela forma como aplicam esse conhecimento sobre o meio 

envolvente e pela aptidão para gerar novo conhecimento, isto é, de aprender. Espera-se que, com o 

desenvolvimento da sua capacidade de adaptação, elas consigam criar uma vantagem competitiva 

sobre os seus concorrentes directos. 

Numa era em que as operações estão optimizadas ao máximo, como forma de minimização dos 

custos, as organizações sentem cada vez mais a necessidade de se reinventarem, quer ao nível dos 

processos, quer ao nível dos produtos, para se destacarem no mercado. É nas actividades de suporte 

e nas áreas de gestão que as organizações podem encontrar algum espaço para uma potencial 

melhoria. A forma de o conseguir passa pelo desenvolvimento da capacidade de aprender e gerir 

eficientemente o conhecimento adquirido. 

Esta capacidade de gerir o conhecimento tem como suporte uma eficiente gestão de informação. 

Como acontece com qualquer processo de gestão, a melhoria, neste caso da forma como uma 

organização gere a informação, só é possível após uma observação e interpretação do status quo e 

uma definição de objectivos e de um plano estratégico para o futuro. Segundo a metodologia 

Kaizen (Imai, 1997), só é possível melhorar o que é medido. Os problemas devem ser resolvidos 

com base em conhecimento concreto e as decisões devem ser tomadas com base em dados 

fidedignos e o mais actuais possível. 

O processo de iteração constante da definição dos objectivos, desenho das acções, implementação e 

feedback é, no fundo, a marca da gestão actual, do ponto de vista da aprendizagem organizacional 

(Petrides, 2002). 

Os gestores terão, necessariamente, que se apoiar em ferramentas de análise e avaliação da forma 

como a informação é gerida nas suas organizações. Para além da necessidade deste tipo de 

ferramentas para avaliação e melhoria dos processos internos, há uma outra razão igualmente 

importante. Observando a tendência de gestão para a focalização das operações no core-business e 
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para o outsourcing de muitas das suas funções, as organizações cada vez mais têm a necessidade de 

trabalhar numa tipologia de rede com outras organizações. Para que o trabalho em rede e as 

parcerias entre as organizações funcionem, é essencial que exista uma forma de certificação da 

forma como as organizações gerem a sua informação e o seu conhecimento, já que o trabalho em 

rede obriga, necessariamente, à partilha de informação muitas vezes considerada sensível para o 

negócio e também para que os parceiros tenham confiança nos sistemas de gestão de informação 

dos outros elos da rede. 

A certificação em termos de gestão de informação, à semelhança do que se passa com a área da 

qualidade, necessita de ferramentas de fácil e rápida aplicação, uma vez que tem que ser 

actualizada periodicamente. 

É neste contexto que surge este trabalho. O seu objectivo principal é desenvolver e validar uma 

metodologia que permita avaliar o Sistema de Gestão de Informação (SGI), não apenas no que diz 

respeito ao sistema informático, mas a todo o fluxo de informação numa organização, incluindo 

relatórios, memorandos, actas, conversas, reuniões, entre outros. 

Para se garantir uma boa GI, a organização necessita de ter implementado um SGI, à semelhança 

do que acontece com a implementação de sistemas de gestão da qualidade. Um SGI está 

relacionado com factores como o ambiente externo onde a organização se insere, a cultura, a 

estratégia, a estrutura, as pessoas, os processos, o estilo de gestão e os recursos existentes. 

Com base nos resultados da aplicação desta metodologia, os gestores deverão ficar na posse da 

informação respeitante ao estado em que se encontra o SGI da organização e habilitados a decidir e 

agir correctamente no sentido da sua melhoria contínua, traçando medidas correctivas adequadas e 

planeando melhor os desenvolvimentos futuros, no contexto estratégico da organização. 

A metodologia de avaliação resultante deste trabalho foi desenvolvida e validada numa empresa 

situada na região de Aveiro, com base em entrevistas semi-estruturadas e inquéritos. Faz parte do 

âmbito deste trabalho a implementação de um protótipo das ferramentas de suporte à metodologia 

de avaliação desenvolvida e a sua validação prática nessa mesma empresa. 

Numa primeira parte deste documento (capítulos 1 a 4) é apresentado o enquadramento teórico-

conceptual das temáticas discutidas neste trabalho. Discute-se o contexto actual das organizações, 

os desafios que se lhes deparam, a relevância da gestão de informação e da auditoria ao SGI e 

avalia-se o estado da arte, no que respeita às ferramentas e metodologias existentes. É feita uma 

avaliação qualitativa às ferramentas e metodologias estudadas quanto ao âmbito da sua aplicação, 

aos recursos necessários, a aplicabilidade em termos de tempo e custos envolvidos e a qualidade 

dos resultados que permitem obter. São também apresentados os conceitos base da Gestão de 

Informação e traça-se uma relação entre a GI e a aprendizagem organizacional, na qual a GI 
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aparece como pilar fundamental no caminho para a gestão do conhecimento. Apresenta-se ainda a 

auditoria como uma ferramenta de gestão, aplicada no contexto da GI. 

Numa segunda parte (capítulos 5 e 6) apresenta-se o trabalho desenvolvido, começando pela 

definição do objectivo geral do estudo, que consiste no desenvolvimento e validação de uma 

metodologia e respectivas ferramentas de suporte para a avaliação do SGI, e pela sua justificação, 

que se centra em disponibilizar uma ferramenta de aplicação prática, que permita às organizações 

definir a orientação a seguir no percurso da melhoria constante do sistema de gestão de informação. 

Após a apresentação da metodologia desenvolvida, baseada conceptualmente nas auditorias 

existentes para a Gestão da Qualidade nas organizações mas construída de raiz no contexto da 

Gestão de Informação (GI) é apresentado o detalhe do desenvolvimento da ferramenta de auditoria 

nos seus vários passos: a entrevista inicial, o diagrama de fluxo de dados (DFD), o questionário da 

auditoria e o protótipo da aplicação informática desenvolvido para a aplicação piloto. Para além de 

se desenvolver uma metodologia para a avaliação de uma organização em termos de GI, propõe-se 

também um caminho para o seu futuro desenvolvimento e melhoria. De seguida, caracteriza-se a 

organização, onde foi desenvolvido o estudo, apresentam-se os resultados da validação da 

metodologia e respectivas ferramentas nessa organização e procede-se à análise e discussão do 

processo e dos resultados obtidos. 

O documento termina com a discussão global do trabalho desenvolvido, a identificação dos limites 

da investigação e a proposta de futuros caminhos de investigação nesta área. 

A principal limitação deste trabalho prende-se com o facto de ter sido utilizada apenas uma 

organização para o desenvolvimento e validação do estudo. Esta opção foi tomada, tendo em 

consideração o tempo e os recursos disponíveis para a execução do trabalho. 

Devido ao facto de se estar a trabalhar apenas com uma organização e, consequentemente, o 

universo de inquiridos estar limitado aos seus colaboradores, a recolha de dados com significância 

estatística esteve, à partida, condicionada. Desta forma, este trabalho não permite tirar conclusões 

relativamente à possível generalização dos resultados obtidos a outros tipos de organizações. 

A vantagem de se ter desenvolvido o trabalho numa organização acerca da qual existia um 

conhecimento prévio bastante significativo, permitiu avaliar de uma forma mais consistente, 

embora apenas qualitativa, os resultados do trabalho. 
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1 Os novos desafios das organizações 

Uma organização pode ser definida como um sistema aberto e evolutivo, composto por elementos 

que interactuam dinamicamente, que desenvolve uma determinada actividade e interage com o 

meio ambiente que a rodeia, de onde obtém os recursos de que necessita e para o qual canaliza os 

seus resultados (e.g., bens, serviços e informação), sempre com vista à realização dos objectivos 

previamente definidos (Zorrinho et al., 2003). 

Nos dias de hoje, o aumento da pressão sobre as organizações, resultante da sua inserção num 

ambiente cada vez mais global, mutável e complexo, exige que estas se tornem cada vez mais 

competitivas (Probst & Büchel, 1997). A imprevisibilidade e a mudança são hoje uma constante no 

processo de decisão (Zorrinho et al., 2003). A necessidade de acompanhar o nível competitivo 

imposto pelo meio envolvente força as organizações a desenvolverem uma capacidade de 

adaptação às rápidas mudanças do ambiente organizacional. Esta adaptação tem que ser cada vez 

mais rápida, frequente e eficiente. Assim, neste meio conturbado, as organizações necessitam de 

ser capazes de resolver eficazmente os problemas e de desenvolver capacidades para agir 

rapidamente. 

O desenvolvimento destas capacidades exige a criação de conhecimento na organização, que deve 

aprender a lidar com o meio que a rodeia, a reagir às suas acções e, quando possível, a agir de 

forma pró-activa sobre esse meio. De uma maneira geral, as organizações estão a deslocar-se para 

modelos de gestão baseados na aprendizagem organizacional, orientando-se para a tomada de 

decisão apoiada na informação e no conhecimento (Petrides, 2002). No contexto das vantagens 

competitivas das organizações, o conhecimento emergiu como um dos mais estratégicos capitais, 

apesar de invisível (Kakabadse et al., 2001). 

As empresas de hoje têm, necessariamente, que aprender a competir num mercado global, se 

pretenderem atingir o sucesso e manter os níveis de competitividade exigidos pelos mercados. Esta 

realidade implica mudanças nas organizações a todos os níveis. Nomeadamente, é cada vez mais 

crítico que os indivíduos e as próprias organizações estejam preparados para absorver, integrar e 

assimilar as tecnologias de informação de forma a potenciar essa competitividade (Kanungo et al., 

1999). As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e os Sistemas de Informação (SI) 

estão-se a impor como um impulsionador central das mudanças no seio das organizações. Contudo, 

devem ser encarados apenas como meras ferramentas. A questão central é o conteúdo, ou seja, a 

informação e o conhecimento existentes na organização e a forma como a organização adquire, 

cria, utiliza, partilha e armazena essa informação e esse conhecimento. 
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A necessidade de melhoria e fluidez dos processos leva a que as organizações potenciem a 

utilização da informação e do conhecimento nelas existentes (Garnett & Kouzmin, 2000) e 

orientem os desenvolvimentos futuros na óptica das suas necessidades futuras e das necessidades 

dos seus futuros parceiros como, por exemplo, as empresas com as quais seja praticado 

desenvolvimento e projectos conjuntos, os fornecedores e os clientes com quem se estabelecem 

formas de trabalho orientadas para a parceria. 
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2 A Gestão de Informação 

Um Sistema de Informação (SI) pode ser definido como a infra-estrutura, o conjunto de processos e 

as pessoas que servem de base à aquisição, ao armazenamento, à interpretação e à disponibilização 

da informação de uma organização. As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) são o 

conjunto de dispositivos que permitem essas operações com a informação. 

A forma como os gestores desenham e desenvolvem o sistema de informação numa organização 

pode ter consequências muito significativas no desenvolvimento de novas vantagens competitivas 

(Daniels, 1997). As organizações estão a passar de uma orientação funcional para uma organização 

por processos, com vista a retirar o máximo proveito do valor estratégico dos seus fluxos de 

informação. O desenvolvimento de um sistema de informação com fluxos consistentes está na base 

de uma gestão estável e flexível (Daniels, 1997; Morey et al., 2000). 

2.1 Enquadramento 

As Tecnologias de Informação e Comunicações (TIC) e os Sistemas de Informação (SI) impõem-se 

hoje não só como um dos mais agressivos potenciadores da GI mas também como parte da 

mudança. Nesta perspectiva, eles podem simultaneamente trazer oportunidades e ameaças para as 

organizações. Podem, no limite, revelar-se como umas das grandes fraquezas das organizações e 

até demonstrar que estas são incapazes de ultrapassar outros tipos de limitações e desvantagens. De 

qualquer modo, TIC e SI (como um conjunto de tecnologias e sistemas informáticos) são 

meramente ferramentas. Sem dúvida preciosas e quase indispensáveis, mas apenas ferramentas. A 

grande questão que se coloca hoje é a informação e o conhecimento, as pessoas que os geram, 

utilizam e partilham e os sistemas utilizados para a sua gestão. Aqui, sim, são importantes os 

sistemas e as suas potencialidades. 

A Gestão de Informação (GI) pode ser definida como o uso eficaz e eficiente dos dados, 

informação e conhecimento de uma organização (Wilson, 1997). A GI deve ter como objectivo 

permitir tirar o máximo proveito dos recursos de informação existentes na organização e, ao 

mesmo tempo, determinar quais os recursos necessários, tendo sempre em vista os objectivos 

estratégicos da organização. Isto é válido para qualquer tipo de organização, seja esta uma empresa, 

um negócio corporativo ou um organismo estatal. É, de facto, hoje cada vez mais importante para 

as organizações, face a uma necessidade premente de procura de novos mercados e de novas 

relações, uma gestão mais eficiente de todos os seus recursos, nomeadamente os recursos 

financeiros, estruturais e, cada vez mais, o conhecimento explícito e tácito existente na 

organização. A utilização da informação pode levar a organização a tornar-se mais eficaz na 
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tomada de decisão e pode até levar a alterações na própria estrutura organizacional e no próprio 

negócio, como resultado das decisões tomadas (Petrides, 2002). 

Uma metáfora interessante para a informação nas organizações é a apresentada por Lauer (2001), 

na qual a informação é considerada um recurso. Como recurso tem necessariamente algumas 

características. Tem um valor intrínseco que através de uma operação de processamento pode ser 

aumentado. Por outro lado, pode ser utilizada como uma fonte de energia ou matéria-prima para se 

conseguir um determinado produto final ou resultado. 

2.2 A organização ideal em termos de GI 

Com o objectivo de conseguir uma adaptação eficaz às novas realidades, as organizações procuram 

desenvolver a capacidade de gestão de informação através de estruturas mais flexíveis, por forma a 

conseguirem aproveitar, ao máximo, o potencial dos seus colaboradores, ao mesmo tempo que 

exploram as novas oportunidades oferecidas pelas TIC (Zorrinho et al., 2003). 

Segundo Wilson (1997), os principais objectivos da GI podem ser brevemente definidos como: 

• assegurar que todos os dados e informação necessários são retidos de uma forma eficaz e 

eficiente; 

• processar esses dados e informação, para que se tornem úteis para a definição dos 

objectivos da organização e para a monitorização dos resultados; 

• apoiar o processo de decisão, permitindo que as acções sejam baseadas em informação 

fiável e actual; 

• melhorar continuamente a qualidade da informação, aumentando o universo de 

conhecimento e reduzindo os detalhes irrelevantes; 

• permitir aos utilizadores o uso da informação e do conhecimento de forma eficaz, através 

da formação e desenvolvimento contínuos e fornecendo as ferramentas mais adequadas; 

• melhorar continuamente o acesso ao conhecimento, através da utilização da tecnologia 

mais apropriada e 

• alcançar uma melhor memória organizacional, permitindo às pessoas partilhar o seu 

conhecimento e aprender mais com o conhecimento dos outros colaboradores da 

organização, clientes, fornecedores, competências externas, outras entidades e até 

colaboradores do passado. 

Todos estes objectivos podem ser considerados críticos para a gestão em geral no contexto actual, 

mas são ainda muito pouco explorados no seio das organizações. A GI é hoje considerada uma 

vantagem competitiva para as organizações mas, apesar da sua importância crescente, não existem 
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ainda ferramentas disponíveis que permitam auxiliar as organizações na avaliação do seu 

desempenho nesta área. E, sem essa avaliação, torna-se difícil a definição das estratégias de GI 

mais apropriadas e ainda mais complicado o seguimento da sua evolução neste campo. Por outro 

lado, o desenvolvimento, actualização e avaliação constantes dos sistemas de informação (como 

um conjunto de tecnologias e sistemas informáticos) dependem, de uma forma crítica, da existência 

de um sistema concertado de GI, o que reforça ainda mais a importância de tais ferramentas.  

Com o objectivo de se melhorar a qualidade da informação, de forma a garantir um bom 

funcionamento em rede, é necessário (Lauer, 2001): 

• perceber as necessidades de informação dos clientes (da informação); 

• assegurar que a informação chega a quem dela necessita; 

• gerir a informação como sendo um produto resultante de um processo de produção bem 

definido; 

• gerir a informação como um produto com um ciclo de vida e 

• nomear um gestor de produto para a informação, para que esta seja realmente gerida como 

um produto. 

Do ponto de vista do negócio, podem-se esperar grandes benefícios como resultado de uma boa GI. 

Segundo Wilson (1997), alguns dos mais importantes são: 

• melhor processo de decisão, dado que é baseado num melhor entendimento do 

conhecimento mais relevante; 

• melhor planeamento, resultante de uma melhor compreensão das necessidades dos 

“clientes”, das questões económicas e das operações internas, ou seja de um processo de 

aprendizagem melhorado; 

• menos intervenções curativas e necessidade de refazer trabalho (trouble-shooting), dado 

que os potenciais problemas podem ser identificados antecipadamente, a tempo de serem 

evitados; 

• colaboradores mais eficientes, dado que aprendem e se desenvolvem a partir da base de 

conhecimento organizacional disponível, através da gestão de informação; 

• possibilidade de oferta de maior valor aos clientes, fornecedores e accionistas, devido a um 

mais elevado nível de alerta para as oportunidades e impacto das actividades; 

• novos mercados, resultantes de novas formas de gerir e operar, baseadas na informação e 

relacionadas com as tecnologias de suporte; 

• novos produtos e serviços e, 

• no limite, uma nova missão, resultando numa nova organização. 
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Tendo em vista estes benefícios, as organizações tendem a dar passos no sentido da evolução em 

termos de GI. Wilson (1997) sugere uma classificação numa escala evolutiva com sete grandes 

níveis: 

1. Conformidade 

São os requisitos para a organização em termos de registo e manutenção da 

informação necessária ao suporte das operações, da gestão interna e do sistema de 

qualidade, entre outros; 

2. Suporte à gestão operacional 

Informação disponível para apresentações, de forma a poder ser utilizada no suporte às 

operações diárias; 

3. Valor acrescentado para o cliente e produtividade individual 

Utilização da informação de forma a introduzir valor acrescentado aos produtos, 

serviços e relacionamento com os clientes; 

4. Vantagem competitiva 

Atingir vantagem competitiva e sustentá-la, com base na utilização da informação; 

5. Visão estratégica 

Desenvolver uma visão e as necessárias mudanças na forma de pensar no seio da 

organização; 

6. Transformação 

Rever o core business do negócio, a sua organização, as suas parcerias, os seus 

produtos e até os mercados onde actua; 

7. Rede de conhecimento 

É o desafio deste século, desenvolver a utilização da informação de forma a guardar e 

utilizar eficazmente o conhecimento existente na organização. 

Estes sete níveis descrevem os vários estágios evolutivos que uma organização pode percorrer, em 

termos do uso da informação. Cada passo leva a um novo patamar de opções e a um ganho de 

vantagens sobre a concorrência. O que é importante para uma organização é encontrar o seu lugar 

neste caminho evolutivo, percebendo para onde se deve dirigir e assim definir os passos seguintes a 

percorrer no futuro. No presente contexto, esta evolução é um desafio inevitável para qualquer 

organização, dado que toda a vantagem sobre a concorrência pode ser crucial para o seu futuro. 
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2.3 A GI como caminho para a aprendizagem organizacional 

A falta de mão-de-obra qualificada nos anos 50 deu lugar a um período de treino sistemático, em 

praticamente todos os níveis das organizações. No início dos anos 70 surgiu um novo problema, o 

da transferência da aprendizagem, que se manifesta na incapacidade de aplicação dos 

conhecimentos, adquiridos em cursos teóricos, no melhoramento do desempenho. A solução 

encontrada passou, então, pela utilização do trabalho diário como meio privilegiado para a 

aprendizagem. 

No entanto, as organizações dos anos 80, muito burocratizadas e hierarquizadas, demonstraram ser 

um meio ambiente pouco propício ao aparecimento e desenvolvimento destas práticas. Começa-se 

nessa altura a falar das learning organizations, as organizações em que a aprendizagem e o trabalho 

são sinónimos. O conceito de aprendizagem organizacional aparece como consequência dos novos 

desafios colocados às organizações, nomeadamente, uma sucessão cada vez mais frequente de 

problemas mais complexos na sua vida. 

Uma das definições possíveis de Aprendizagem Organizacional é o processo pelo qual o 

conhecimento organizacional e a base de valores mudam, levando à melhoria da capacidade de 

resolução de problemas e capacidade de acção (Probst & Büchel, 1997). 

O conceito de aprendizagem organizacional tem vindo a ser estudado com um interesse crescente 

em diversos ramos da ciência, como a psicologia, a sociologia, a economia e a gestão. A 

importância dada à aprendizagem organizacional deve-se, sobretudo, ao interesse das organizações 

no desenvolvimento de estruturas e sistemas mais adaptáveis e reactivos à mudança. Este é um 

campo emergente que tem ganho uma considerável atenção, principalmente no ambiente industrial 

(Wong & Aspinwall, 2004). A procura do conhecimento como vantagem competitiva tornou-se 

fundamental nas estratégias das organizações (Kakabadse et al., 2001). 

Podem-se apontar como principais responsáveis pela actualidade e centralidade deste tema, o 

aumento da interdependência dos blocos económicos e dos sistemas sociais, a mudança dos 

sistemas de valores, a necessidade de alargar a base de conhecimento dos indivíduos e das 

instituições, a importância de gerir melhor o factor tempo, o contínuo progresso tecnológico, o 

aumento das aspirações individuais e a proliferação de processos dinâmicos e abertos. 

Segundo Morey et al. (2000), o conhecimento nasce a partir de processos caóticos que consomem 

tempo e recursos. Pode ser definido como sendo informação combinada com experiência, contexto, 

interpretação e reflexão (Davenport et al., 1998). Este conhecimento, quando composto por 

informação de alto valor, é um factor que pode suportar convenientemente a tomada de decisão 

pelos gestores. E a gestão pode influenciar fortemente o grau de aprendizagem organizacional, 

actuando ao nível da gestão estratégica, na estrutura da organização, na cultura e na gestão dos 

recursos humanos (Probst & Büchel, 1997; Santana, 2000). 
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Garnett & Kouzmin (2000) identificam várias tendências que potenciam a necessidade de mudança 

na comunicação organizacional e influenciam o modo como as organizações aprendem e gerem o 

seu conhecimento: 

• a deslocação de áreas de actuação de dentro das organizações para fora, sob a forma de 

outsourcing implica uma cada vez maior comunicação entre diferentes organizações; 

• uma comunicação interna cada vez mais directa permite um mais fácil acesso dos níveis 

hierárquicos operacionais aos gestores de topo, para uma obtenção mais eficaz e célere de 

directivas e esclarecimentos; esta realidade começa a potenciar a transformação das 

organizações em estruturas mais horizontais; 

• as organizações começam a estar mais atentas ao feedback externo (e.g. por parte dos 

clientes ou accionistas) em termos de opiniões, críticas, concelhos, avisos e reacções; esta 

realidade favorece a comunicação bidireccional entre a organização e o exterior em 

oposição à orientação mais comum de fornecimento de informação apenas no sentido de 

dentro para fora da organização (e.g. publicidade, notícias, comunicados, relatórios, etc.); 

• o aumento da capacidade de comunicação ao nível global, como consequência directa da 

globalização da economia, potencia o aparecimento de bases de dados mundiais e a 

comunicação instantânea e global, o que corresponde a uma duplicação do conhecimento 

humano a cada ano que passa (Ruch, 1989, citado por Garnett & Kouzmin, 2000); 

• o aumento da mistura cultural existente nas organizações leva a uma diversidade de 

contextos em que a comunicação se dá; 

• o aumento da diversidade e capacidade das tecnologias de comunicação permite que, como 

veículos da informação, facilitem cada vez mais a comunicação e, 

• por fim, começa-se hoje a dar uma maior importância, na gestão da comunicação 

organizacional, ao modo como se processa a comunicação, do que aos fins a que ela se 

destina. 

Davenport et al. (1998) indicam oito factores chave que podem influenciar a forma como a 

organização cria, partilha e utiliza o conhecimento de uma forma eficiente. São eles: 

• a ligação da gestão ao desempenho económico e valor industrial; 

• a infra-estrutura técnica e organizacional; 

• uma estrutura de conhecimento standard e flexível; 

• uma cultura facilitadora do conhecimento (knowledge-friendly); 

• a clareza e transparência dos objectivos e conceitos; 

• as práticas de motivação; 
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• a utilização de múltiplos canais para transferência do conhecimento e 

• um forte suporte e incentivo por parte da gestão de topo. 

Da gestão do conhecimento nas organizações decorrem vários impactos como, por exemplo, ao 

nível de novos produtos. Souder et al. (1997) afirmam que a aprendizagem organizacional tem uma 

influência muito positiva no sucesso dos novos produtos, através de um registo de informação 

detalhada sobre produtos anteriores e processos eficazes de recuperação dessa informação. 

Kakabadse et al. (2001) apresentam como os mais importantes objectivos da gestão do 

conhecimento: 

• a colaboração das pessoas; 

• a captura e transferência de conhecimento entre projectos; 

• a rapidez no fornecimento de bens ou serviços; 

• a melhoria dos relacionamentos com clientes e fornecedores; 

• a incorporação das visões, experiências e julgamentos dos indivíduos nas melhores 

práticas; 

• a melhoria da qualidade e rapidez da tomada de decisão; 

• o aumento da eficiência dos processos; 

• o aumento da velocidade de comunicação (interna e externa); 

• o empenhamento na partilha de conhecimento e 

• uma melhor correspondência entre as pessoas, as aptidões e as tarefas. 

A criação de conhecimento numa organização corresponde à capacidade que esta adquire para se 

adaptar e reagir às alterações das circunstâncias externas, através do desenvolvimento de 

competências (internas) para a análise, decisão e acção. Existem, no entanto, uma série de barreiras 

que a gestão de conhecimento tem que ultrapassar (Kakabadse et al., 2001; Petrides, 2002), 

nomeadamente, no âmbito: 

• das pessoas 

inércia à mudança; pouco tempo disponível para aprendizagem; rotação de pessoas 

(turnover); transferência de conhecimentos a novas pessoas; ensinar novas ideias e 

conceitos a colaboradores mais antigos; 

• da gestão 

medo de ceder poder; dificuldades em transferir poder; desafio que constitui ao estilo 

tradicional de gestão; constrangimentos impostos, por exemplo, por regulamentos 

internos; 
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• da estrutura existente nas organizações 

estruturas organizativas inflexíveis; organizações fragmentadas; existência de “silos” 

funcionais; falhas no investimento em sistemas; 

• do conhecimento 

processos de extracção do conhecimento; categorização do conhecimento; 

reconhecimento ou recompensa do conhecimento; disponibilização generalizada do 

conhecimento. 

O desafio que se coloca aos gestores é conseguir utilizar o vasto potencial de conhecimento das 

organizações na criação de valor (Kakabadse et al., 2001; Morey et al., 2000). Uma das razões 

pelas quais muitas organizações ainda lutam com a gestão do conhecimento e falham na sua 

implementação é a falta de um forte suporte teórico que fundamente a implementação de um 

sistema de gestão do conhecimento (Wong & Aspinwall, 2004). 

Segundo Petrides (2002), existem quatro elementos fundamentais para a criação de um sistema de 

Gestão de Conhecimento. Estes consistem na identificação da informação estratégica, num 

constante acompanhamento do contexto organizacional (processos, estrutura, cultura, recursos 

humanos, filosofia, objectivos e liderança), numa avaliação das políticas de informação em vigor 

na organização (quem controla a informação e quais os motivos históricos para tal? quem fornece e 

quem interpreta a informação? existe reconhecimento pela partilha de informação?) e numa 

observação do ambiente externo e da sua influência nas necessidades de informação da organização 

(acompanhamento do meio envolvente, análise da competitividade e dos requisitos externos de 

informação interna). Esta abordagem não é, no entanto, muito explícita no que respeita ao seu 

resultado, se se trata de um Sistema de Gestão de Informação, e também, em relação ao tratamento 

dado ao conhecimento tácito. 

Uma organização que pretenda criar um sistema de gestão do conhecimento tem, muito 

provavelmente, que redesenhar a sua estrutura, os procedimentos relacionados com o fluxo de 

informação e até o seu estilo de gestão (Morey et al., 2000; Petrides, 2002; Standing & Benson, 

2001). A análise dos fluxos de informação existentes na organização é, por ventura, um dos 

aspectos mais negligenciados no desenvolvimento de um sistema de gestão do conhecimento. A 

gestão do conhecimento pode envolver áreas como a das pessoas, dos processos, da tecnologia e da 

cultura (Kakabadse et al., 2001; Morey et al., 2000; Silva & Neves, 2003). 

Hoje, as organizações já não questionam apenas a necessidade da gestão do conhecimento, mas sim 

a forma como podem implementar um sistema de gestão de conhecimento de acordo com as suas 

características e as características do seu meio envolvente (Wong & Aspinwall, 2004). Segundo 

Probst & Büchel (1997), um dos instrumentos mais importantes para o desenvolvimento da 

aprendizagem organizacional é um sistema de informação que consiga transmitir os sinais de aviso 
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necessários para uma detecção antecipada dos problemas. Daniels (1997) e Hansen et al. (1999) 

apresentam as TIC como ferramenta essencial na ligação das pessoas e na reutilização do 

conhecimento previamente codificado no sistema, servindo assim de base ao desenvolvimento de 

um sistema de documentação que consiga codificar, armazenar, distribuir e reutilizar o 

conhecimento de uma forma eficaz e eficiente. A reutilização eficaz do conhecimento permite à 

organização reduzir o trabalho, os custos de comunicação e, acima de tudo, permite a resolução de 

mais problemas com utilização de menos recursos (Hansen et al., 1999; Morey et al. ,2000). 

Daqui se conclui que o primeiro passo para conseguir implementar com sucesso um sistema de 

gestão de conhecimento passa, necessariamente, pelo desenvolvimento de um sistema de GI eficaz 

e eficiente, através de vertentes como, por exemplo, a definição da infra-estrutura tecnológica de 

suporte, a alteração na cultura organizacional e a definição da forma adequada de gerir os 

diferentes tipos de conhecimento existentes na organização (Gouveia & Gouveia, 2003; Morey et 

al., 2000; Wong & Aspinwall, 2004). 

Segundo Lauer (2001), a informação corresponde à principal matéria-prima da gestão do 

conhecimento. Ela deve ser correctamente processada e refinada, de forma a se transformar em 

conhecimento útil e com valor para a organização. Neste contexto, a GI tem um papel fundamental, 

ao garantir a disponibilidade da informação necessária, um acesso fácil e que os processos de 

produção de conhecimento estejam correcta e eficientemente implementados. 

Segundo Hansen et al. (1999), o nível necessário de suporte por parte das TIC às organizações 

depende, fortemente, da estratégia definida para a gestão do conhecimento. O suporte da GI e das 

TIC é um factor crítico para a codificação do conhecimento, para que este possa ser facilmente 

encontrado e reutilizado. O fundamento para que qualquer organização consiga desenvolver o seu 

conhecimento consiste na gestão da forma como ela adquire, processa, mantém e distribui a 

informação no seu seio, ou seja, como a organização gere a sua informação. A prática de uma boa 

GI e um profundo conhecimento dos processos e actividades que criam, modificam ou transmitem 

a informação na organização constituem, segundo Henczel (2001), uma base sólida para a 

definição da estratégia de gestão do conhecimento. 

É verdade que potenciar a partilha de conhecimento tácito é extremamente importante no processo 

global, no entanto, a informação e a gestão de dados são pilares fundamentais para a gestão desse 

conhecimento (Daniels, 1997; Kakabadse et al., 2001). Só através de uma boa GI a organização 

estará habilitada a delinear um sistema de memória organizacional com o objectivo de atingir uma 

utilização eficaz da informação disponível na organização. Só depois de atingido este estágio se 

pode então dar o passo seguinte em direcção à gestão do conhecimento da organização. 

Neste contexto, de necessidade crescente das organizações se tornarem learning organizations, a 

GI aparece como uma ferramenta essencial. A GI deve sempre ter em vista a promoção do máximo 
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benefício a partir dos recursos existentes. Os gestores necessitam, hoje, de ferramentas que 

permitam avaliar e definir as estratégias correctas e fazer o seu acompanhamento ao longo do 

tempo, no sentido de implementar um processo de melhoria continua no sistema de GI, ou seja, na 

forma como a organização gere a informação, à semelhança das restantes áreas da gestão. A Figura 

1 apresenta o processo de melhoria e os passos que devem ser seguidos. 

 

 

Figura 1 - Processo de melhoria (segundo a metodologia Kaizen) 

A metodologia Kaizen (Imai, 1997), com base no método PDCA - Plan, Do, Check, Act, (Figura 2) 

desenvolvido na década de 30 por Walter A. Shewhart (1931, reeditado em 1980) e posteriormente 

divulgado por W. Edwards Deming (2000), defende que este processo deve ser iterativo, com vista 

a atingir uma continuidade nas melhorias introduzidas nos processos e formas de trabalhar. 

É pois de grande importância que a organização defina uma política e uma estratégia para a GI 

(Daniels, 1997; Gouveia, 2000). A definição de um plano de GI passa pelo levantamento dos 

requisitos da organização em termos de informação, pela identificação dos fluxos de informação 

existentes, a especificação das formas de aquisição e criação da informação, o seu processamento, 

distribuição, utilização e arquivo. 

A criação e melhoria constante de um sistema de gestão do conhecimento e, necessariamente, de 

GI corresponde a um processo contínuo e iterativo que envolve os que desenham e planeiam estes 

sistemas, os utilizadores finais da informação que flúi pela organização e os responsáveis pela 

estratégia da organização (Petrides, 2002). 

 

 
Figura 2 - Diagrama PDCA 
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2.4 Ferramentas de suporte e tendências tecnológicas 

O acesso a tecnologias de computação mais acessíveis e poderosas, a que não é alheia a chegada 

dos PC ao mercado, em conjunto com a crença de que as TIC podem potenciar a vantagem 

competitiva levou, segundo Stevens et al. (2000), a uma rápida disseminação dos computadores 

pelos locais de trabalho. O aparecimento da Internet foi outro factor que potenciou o acesso 

generalizado à informação. Por exemplo, nas actividades de marketing e vendas, existe hoje um 

enorme conjunto de recursos de informação disponíveis que permitem uma melhoria significativa 

da qualidade do trabalho desenvolvido nas organizações. Neste momento, estão disponíveis no 

mercado uma série de ferramentas de suporte à GI, das quais se destacam alguns dos exemplos 

mais mediáticos: 

• Internet, WWW e ferramentas baseadas em Internet – intranets e portais corporativos; 

• CSCW – software de suporte ao trabalho colaborativo; 

• Workflow – software para gestão dos fluxos de trabalho; 

• SGBD – Sistemas de Gestão de Bases de Dados; 

• Business intelligence, Data mining e Gestão documental – sistemas de arquivo, análise e 

pesquisa de informação. 

Mas, ferramentas deste tipo só se tornam verdadeiramente úteis para as organizações após um 

levantamento e uma clara identificação das necessidades da organização em termos de informação 

(Lai, 2000). Uma correcta GI passa pela determinação da informação de que a organização 

necessita e pela definição do sistema a utilizar. Entende-se aqui por sistema, para além dos sistemas 

informáticos, todos os processos e procedimentos existentes, formais e informais, no que respeita à 

aquisição, processamento e distribuição da informação nas organizações e as pessoas. Segundo Lai 

(2000), uma correcta análise dos requisitos de informação deve permitir responder às seguintes 

questões: 

• que informação deve estar disponível para que as actividades possam ser executadas? de 

que fonte provem essa informação? 

• que informação é gerada por cada actividade? para quem deve ser transferida? 

• como se sabe que a actividade está realizada? 

O desenvolvimento de TIC deve ser orientado para o aproveitamento máximo do conhecimento 

tácito e explicito que os colaboradores das organizações já possuem, utilizando a tecnologia mais 

adequada e não necessariamente a tecnologia mais avançada (Bensaou & Earl, 1998). Por vezes, 

deverão coabitar num mesmo sistema alta e baixa tecnologia, dependendo do objectivo e propósito 

de cada função nele existente. 
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Davenport & Prusak (1998) defendem que as tecnologias de informação correspondem apenas a 

canais de comunicação e a sistemas de armazenamento de conhecimento que potenciam a sua troca 

e disseminação. As tecnologias, por si só, não criam saber nem garantem a criação de 

conhecimento e a sua partilha, se a cultura organizacional o não favorecer. A tecnologia é cada vez 

mais um veículo comum na distribuição do saber, mas raramente engrandece o processo do seu 

uso. 

Existem algumas dificuldades a considerar quando se implementam TIC nas organizações 

(Bensaou & Earl, 1998), nomeadamente a dificuldade na justificação e no cálculo do retorno dos 

investimentos em TIC. Também o facto de os especialistas em TIC terem um relacionamento 

relativamente fraco com os utilizadores leva a que normalmente não sejam tomados em 

consideração os seus hábitos de trabalho. Um fluxo saudável de informação é o factor que separa as 

organizações bem sucedidas das condenadas ao fracasso (Zorrinho et al., 2003). 
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3 A avaliação da Gestão de Informação 

3.1 Metodologias e ferramentas de avaliação analisadas 

Existem várias propostas de metodologias e ferramentas de avaliação das organizações em termos 

de Gestão de Informação. Um ponto em comum a todas elas é o facto de assumirem que o 

objectivo das Auditorias à Informação é identificar, avaliar e desenvolver a GI na organização, de 

forma a retirar o máximo proveito do seu potencial. 

Apesar de se referirem todas à avaliação da Gestão de Informação, as metodologias aqui 

apresentadas possuem diferentes objectos de avaliação, enquadrando-se num de três grupos (Wales 

Department of Commerce – Office of Information and Communication Technology, 2002), 

conforme esse objecto é: 

• a informação; 

• os processos de gestão da informação; 

• o sistema informático (que suporta a gestão de informação). 

O objectivo da ferramenta que se pretende desenvolver neste trabalho centra-se na avaliação do 

conjunto dos processos de gestão de informação. Optou-se, no entanto, por analisar diversas 

metodologias, mesmo que possuindo objectivos distintos (explicita ou implicitamente), dado que 

trabalham também a problemática da informação e contêm ideias válidas no que respeita às 

possíveis formas de avaliar as organizações. No entanto, chama-se a atenção para o facto de, por 

vezes, os autores não explicitarem, devidamente, o objecto de análise dos respectivos trabalhos. 

As metodologias estudadas neste trabalho foram as seguintes: 

• Infomap de Burk & Horton (1988); 

• Análise dos fluxos de informação de Orna (1990); 

• Auditoria de informação de Barker (1990); 

• Auditoria de informação (uma abordagem estratégica integrada) de Buchanan & Gibb 

(1998); 

• Modelo de avaliação da eficácia do SI de Kanungo et al. (1999); 

• Factores Críticos de Sucesso (FCS) de Huotari & Wilson (2001); 

• Auditoria à informação de Henczel (2001); 

• Avaliação da qualidade do SI de Kanungo & Bhatnagar (2002). 
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3.1.1 Infomap de Burk & Horton 

O Infomap de Burk & Horton (1988) (Buchanan & Gibb, 1998) consiste numa metodologia 

estruturada para realizar o inventário dos recursos de informação da organização em estudo. 

Os objectivos desta metodologia são, por um lado, identificar, valorizar e gerir os recursos de 

informação, de forma a explorar todo o seu potencial estratégico e, por outro, fornecer as linhas de 

orientação para as definições estratégicas e de gestão dos recursos de informação da organização. 

Os passos que compõem esta metodologia são os seguintes: 

1. Aplicação de um inquérito para inventariação de todos os recursos de informação, através 

de entrevistas aos colaboradores envolvidos na sua utilização; 

2. Cálculo do custo e valor para cada um dos recursos de informação identificados, numa 

aproximação pluridisciplinar envolvendo factores contabilísticos, económicos e de gestão, 

com o objectivo de se conseguir uma visão geral dos custos e do fluxo de valor através da 

organização; 

3. Análise das relações dos recursos com a estrutura, as funções e a gestão da organização, 

através da criação de mapas; 

4. Síntese que classifica os recursos como fortes ou fracos relativamente aos objectivos da 

organização, através de mapas ou tabelas contendo o inventário dos recursos de informação 

da organização. 

Esta abordagem, que tem uma configuração bottom-up, dado que começa por uma análise 

exaustiva dos recursos de informação, apresenta várias vantagens quando comparada com outras 

metodologias existentes, nomeadamente: 

• ajuda a identificar todos os recursos formais de informação; 

• fornece uma medida dos custos e do valor de cada recurso de informação; 

• alerta os gestores para problemas e oportunidades existentes nas práticas e políticas de 

gestão de informação em uso e 

• cria e estimula a atenção para a importância de uma gestão adequada dos Recursos de 

Informação (RI). 

No entanto, apesar de apresentar algumas vantagens, esta metodologia apresenta também um 

conjunto de potenciais problemas, designadamente: 

• o principal objectivo da metodologia não é avaliar a GI, centrando-se apenas nos RI; 

• consome muito tempo e recursos, podendo implicar custos muito elevados na sua 

aplicação; 
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• os custos e valores calculados para os RI são apenas uma estimativa; 

• fornece apenas uma imagem da organização, que necessita de uma actualização periódica e 

• negligencia o contexto organizacional na análise. 

3.1.2 Análise dos Fluxos de Informação de Orna 

A análise dos fluxos de informação de Orna (1990) (Buchanan & Gibb, 1998) consiste numa 

abordagem top-down, com incidência nos fluxos de informação dinâmicos e na importância que 

eles têm para a organização. 

O objectivo desta metodologia é fornecer aos gestores as directivas estratégicas e as linhas de 

orientação relativamente à utilização da informação na organização. Os passos que compõem esta 

metodologia são os seguintes: 

1. Investigação preliminar através de entrevistas, análise qualitativa de dados e ferramentas de 

análise da organização, para identificar e avaliar a missão, ambiente, objectivos, estrutura e 

cultura da organização; 

2. Auditoria à informação para identificação dos recursos e fluxos de informação, dos 

recursos humanos e da distribuição das TIC relativamente aos fluxos de informação – este 

passo adopta alguns dos procedimentos do Infomap de Burk & Horton (1988); 

3. Criação de um mapa resumo que liga os resultados da auditoria aos objectivos da 

organização e identifica as relações positivas e negativas existentes; 

4. Desenvolvimento de uma política de informação para a organização que forneça as 

directivas estratégicas e as linhas de orientação para os gestores, relativamente à utilização 

da informação que se pretende para o futuro. 

As principais vantagens desta metodologia são o facto de, por ser uma abordagem com uma 

configuração mais top-down, não envolver, numa primeira abordagem, uma análise muito 

detalhada, identificar os fluxos de informação na organização e de o seu produto final corresponder 

a uma política de informação corporativa. O seu principal problema é o facto de não apresentar 

ferramentas práticas e técnicas para execução de alguns dos passos da metodologia. 

É uma metodologia pesada, em termos dos recursos e esforço necessários, dado que baseia a sua 

análise em informação recolhida através de entrevistas. 
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3.1.3 Auditoria de informação de Barker 

Barker (1990) apresenta uma metodologia para auditoria da informação numa organização. A 

autora começa por classificar os métodos de auditoria de informação em cinco categorias distintas: 

• Metodologias custo/benefício – baseadas em critérios custo/benefício que implicam uma 

avaliação dos recursos (e.g. Henderson, 1980); 

• Metodologias geográficas – consistem na identificação dos principais componentes do 

sistema de informação e das suas interdependências. O objectivo principal consiste em 

encontrar a combinação óptima entre os recursos e as necessidades (e.g. Gillman, 1985); 

• Metodologias híbridas – combinam aspectos das duas categorias anteriores, tentando 

combinar os recursos e as necessidades, tendo em conta a relação custo/benefício de cada 

um (e.g. Worlock, 1987); 

• Auditorias de gestão da informação – abordagem que incide na análise da forma como a 

informação (formal, apenas) circula na organização (e.g. Reynolds, 1980); 

Barker (1990) propõe uma auditoria de informação que se baseia nas auditorias contabilísticas 

e financeiras, mas é adaptada à gestão de informação. Esta metodologia é composta por 10 

passos: 

1. Estabelecimento dos objectivos operacionais e caracterização do ambiente 

organizacional; 

2. Determinação das necessidades de informação dos colaboradores; 

3. Inventariação dos recursos de informação existentes; 

4. Identificação das falhas do SGI e das formas de as solucionar; 

5. Avaliação das falhas do sistema; 

6. Teste das soluções encontradas para solucionar as falhas; 

7. Desenvolvimento de soluções alternativas; 

8. Avaliação das soluções alternativas; 

9. Verificação da conformidade do sistema com os padrões e regulamentações 

existentes e 

10. Elaboração de um relatório de recomendações. 

Esta metodologia apresenta uma aplicação relativamente sistematizada e clara, dado que segue o 

formato das auditorias financeiras. O seu principal ponto fraco é o facto de necessitar de uma 

inventariação dos recursos de informação e das necessidades de informação existentes na 

organização, o que poderá implicar a necessidade acentuada de recursos e tempo. 
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3.1.4 Auditoria de Informação de Buchanan & Gibb 

Buchanan & Gibb (1998) sugerem uma metodologia mista, contendo passos do Infomap de Burk & 

Horton (1988) e da Análise de Fluxos de Informação de Orna (1990), que denominam como 

auditoria de informação – uma abordagem estratégica integrada. 

O objectivo principal desta metodologia é facultar aos gestores a informação que necessitam para 

definirem e implementarem a estratégia de informação na organização. 

A metodologia proposta por Buchanan & Gibb (1998) é composta por 5 passos principais, 

apresentados na Tabela 1. Esta metodologia baseia-se em abordagens existentes e experiências 

práticas resultantes do desenvolvimento de estratégias de informação no sector universitário. 

De acordo com os seus autores, existem vários benefícios resultantes desta metodologia, dos quais 

se destacam: 

• fornece uma solução completa, passo-a-passo, para a auditoria à informação; 

• fornece uma solução aplicável e adaptável de acordo com os requisitos de cada 

organização; 

• identifica e avalia o relacionamento entre a estratégia de negócio da organização e a 

estratégia de informação; 

• fornece uma base de dados com informação acerca de todos os recursos de informação 

utilizados na organização; 

• fornece directrizes estratégicas integradas e linhas de orientação para a gestão, no que 

respeita ao futuro da gestão de informação. 

No entanto, levanta uma série de barreiras ao sucesso da sua implementação, nomeadamente: 

• é um exercício de grande escala e os recursos necessários podem fazer com que seja 

impraticável em determinadas organizações; 

• é um exercício multidisciplinar, o que pode fazer com que alguns relatórios sejam 

ambíguos ou pouco claros; 

• podem existir dificuldades práticas ao modelar as relações entre os objectivos, os FCS, as 

tarefas e os recursos de informação, dado que é provável que existam relações complexas 

de muitos-para-muitos. 

Esta metodologia pretende, portanto, ter uma aplicação abrangente mas, como se pode constatar, ao 

ser aplicada nas organizações, é necessário que se encontre um ponto óptimo entre o resultado que 

se pretende e os recursos disponíveis para a sua aplicação. 
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Tabela 1 - Passos da auditoria de informação de Buchanan & Gibb 

Passo Descrição Métodos 

1. Promoção • dos benefícios da auditoria à informação, do apoio e da cooperação, 
através do alerta para a importância estratégica da informação 

• aplicação de um inquérito preliminar na organização com vista à 
percepção do valor dado à informação 

 

2. Identificação • da missão da organização, através de 3 passos: 
o Grelha de definição do negócio 
o Análise da interpretação do Portfolio 
o Identificação dos Factores Críticos de Sucesso e recursos de 

informação para cada função ou actividade 
• do ambiente que envolve a organização (político, económico, social e 

tecnológico) 
• da estrutura da organização: 

o estrutura básica organizacional; 
o requisitos preliminares dos fluxos de informação 

• da cultura organizacional 
• dos recursos de informação através de um inventário preliminar e da 

construção de uma base de dados com toda a informação relativa aos 
recursos existentes; entrevista e discussão do valor de cada recurso 
para cada função 

 
Abell (1980) 
Synnott (1987) 
CSF de Pellow & 
Wilson (1993) 
 
 
 
 
Orna (1990) 
 
categorização dos 
recursos segundo 
Burk & Horton (1988) 

3. Análise • avaliação dos recursos de informação relativamente: 
o à importância estratégica 
o utilidade 
o avaliação dos problemas existentes 

• construção do diagrama de fluxos de informação detalhado 
• elaboração de um relatório preliminar, com um sumário do processo de 

auditoria à informação, recomendações e áreas gerais de preocupação 
• formulação de planos de acção 

Checkland & Schole 
(1990) 

4. Contabilização • identificação dos custos dos recursos de informação 
 
• medida da qualidade dos recursos de informação 
 
• medida dos investimentos em recursos de informação 

Activity based costing 
(ABC) 
Output based 
specification (OBS) 
Modelo de Glazier 
(1993) 

5. Síntese • elaboração de um relatório completo sobre o processo de auditoria à 
informação, de forma a facultar as directrizes estratégicas no que 
respeita à gestão de informação: 
o Relatório da auditoria de informação 
o Estratégia de informação 

 

 

“The scale of the exercise and associated resource requirements may make it impractical for 

organisations.” (Buchanan & Gibb, 1998, pp. 46). 
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3.1.5 Modelo de Avaliação da Eficácia do SI de Kanungo et al. 

O Modelo de Avaliação da Eficácia do SI apresentado por Kanungo et al. (1999) consiste num 

modelo para avaliação da eficácia dos sistemas informáticos, ou seja para avaliar a qualidade dos 

SI. Consiste na aplicação de um questionário ou entrevista aos gestores, aos responsáveis pelos SI, 

a alguns consultores externos e aos utilizadores, para avaliação do SI existente através de um 

conjunto de critérios previamente definidos. 

O objectivo desta metodologia é avaliar a forma como a organização absorve, integra e assimila as 

TIC de forma a potenciar a sua competitividade. No fundo, pretende-se, com a aplicação desta 

metodologia, avaliar a eficiência e eficácia dos sistemas informáticos. Os passos que compõem esta 

metodologia são os seguintes: 

1. Determinação dos factores importantes para a eficácia dos SI através da utilização de 

ferramentas generativas; 

2. Classificação do nível evolutivo das organizações em análise em termos do 

desenvolvimento dos seus SI; 

3. Desenvolvimento de um modelo de avaliação através da utilização de análises ISM 

(Interpretative Structural Modeling) e MICMAC (Cross-impact matrix); 

4. Aplicação da ferramenta de avaliação; 

5. Análise dos resultados obtidos e determinação das relações contextuais entre os estágios de 

desenvolvimento de Nolan, desde I (Iniciação) até VI (Maturidade), e a eficácia dos SI nas 

organizações estudadas. 

Segundo os autores, esta metodologia tem uma aplicação bastante estruturada. O principal ponto 

fraco desta metodologia é o facto de não avaliar propriamente o sistema de GI como um todo, mas 

apenas os sistemas informáticos, que correspondem a uma das várias vertentes da GI. 

3.1.6 Factores Críticos de Sucesso de Huotari & Wilson 

Huotari & Wilson (2001) apresentam uma abordagem focada nos Factores Críticos de Sucesso, 

tendo como base a Cadeia de Valor de Porter (1980), como parte integrante da Gestão de 

Informação Estratégica (SIM - Strategic Information Management). Esta metodologia foi testada 

em Universidades Inglesas e, posteriormente, em dois sectores industriais da Finlândia com uma 

forte dependência do conhecimento, numa empresa do sector farmacêutico e numa do sector das 

publicações. 

O objectivo desta metodologia é identificar os tipos de informação que podem ajudar a organização 

na definição da sua política estratégica, no sentido de conseguir vantagem competitiva no mercado 

em que se insere. 
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Os passos que compõem esta metodologia são os seguintes: 

1. Pré-análise dos Factores Críticos de Sucesso da organização em observação; 

2. Estudo dos processos da organização com base em documentação existente; 

3. Aplicação de uma entrevista qualitativa a um conjunto de colaboradores da organização, 

seleccionados de acordo com o modelo organizacional de Mintzberg (1999), abordando: 

• a identificação dos processos e áreas críticas da organização, quais os seus 

objectivos e que factores, internos e externos, as podem influenciar; 

• as necessidades de informação relacionadas com as áreas críticas; 

• a qualidade da GI; 

• a utilização de sistemas informáticos; 

• os canais de comunicação utilizados (interna e externamente); 

4. Codificação das respostas recolhidas e análise para determinação dos Factores Críticos de 

Sucesso e quais as relações entre eles; 

5. Elaboração de um relatório final com conclusões relativamente a: 

• Factores Críticos de Sucesso identificados; 

• relações entre os factores identificados (internos e externos); 

• acções directas a tomar relativamente às necessidades de informação identificadas 

para as quais existam recursos de informação disponíveis. 

Como se pode concluir a partir da análise da metodologia, os resultados obtidos podem ser bastante 

influenciados pelo grande peso que tem a interpretação das respostas às entrevistas. 

É importante referir que, quando se analisam e agrupam os FCS (Factores Críticos de Sucesso) de 

uma organização, é natural que ocorram sobreposições entre eles, o que pode fazer com que 

algumas das áreas críticas identificadas possam pertencer a mais que um grupo de FCS. Outro 

aspecto importante a ter em consideração é a necessidade de adaptação da entrevista (ou auditoria) 

aos vários níveis da hierarquia da organização. 

O nível de detalhe do estudo pode, portanto, variar muito, dependendo da organização em estudo e 

dos seus objectivos. 

3.1.7 Auditoria à Informação de Henczel 

Henczel (2001) propõe um modelo de auditoria à informação como um primeiro passo no sentido 

da gestão do conhecimento. O modelo tem por objectivo determinar quais os recursos de 
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informação necessários para que a organização consiga atingir os seus objectivos. Este modelo 

permite, ainda, o desenho do fluxo de informação na organização e entre a organização e o exterior. 

A aplicação do modelo consiste em sete passos: 

• Planeamento do estudo; 

• Recolha de dados; 

• Análise dos dados; 

• Avaliação dos dados; 

• Comunicação das recomendações; 

• Implementação das recomendações e 

• Continuidade na aplicação da auditoria à informação. 

Das metodologias apresentadas, esta parece ser a mais orientada para uma aplicação continuada, 

embora o autor não seja muito explícito sobre a forma de recolha dos dados, que é um factor muito 

importante quando se analisa a aplicabilidade genérica do modelo. 

3.1.8 Avaliação da qualidade do SI de Kanungo & Bhatnagar 

Kanungo & Bhatnagar (2002) propõem uma metodologia semelhante à apresentada no ponto 3.1.5, 

dado que consiste também num modelo para avaliação da eficácia dos sistemas de informação, mas 

com base no Interpretative Structural Modeling (ISM) e no Self-structured Interaction Matrix 

(SSIM). Apesar de também se centrar apenas na avaliação da qualidade dos sistemas de 

informação, considera um conjunto mais alargado de factores relevantes, como as pessoas, os 

processos, a gestão e a cultura e as TIC e SI utilizados. 

O objectivo desta metodologia é sintetizar a avaliação da qualidade dos sistemas informáticos, 

utilizando o modelo ISM, que é uma ferramenta que permite que vários indivíduos desenvolvam 

um mapa de relações complexas entre vários elementos, numa situação complexa. Os passos que 

compõem esta metodologia são os seguintes: 

1. Identificação na bibliografia do conjunto de factores que podem influenciar directa ou 

indirectamente a qualidade dos SI; 

2. Preparação de um questionário para validação de cada um dos factores e identificar 

factores adicionais; 

3. Aplicação do questionário a um grande conjunto de pessoas; 
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4. Análise dos dados com estatística descritiva e desenvolvimento de uma matriz SSIM (Self-

structured Interaction Matrix) validada com os gestores de topo das organizações 

estudadas; 

5. Sessão de trabalho com base no ISM com um grupo de inquiridos seleccionados do 

universo de estudo inicial; 

6. Identificação dos factores importantes na avaliação da qualidade dos SI. 

O resultado da aplicação desta metodologia apresenta como factores importantes na avaliação da 
qualidade dos SI: 

• Processos organizacionais; 

• Planeamento dos SI; 

• Atitude dos gestores face à utilização de SI e TIC; 

• Participação dos utilizadores; 

• Constrangimentos orçamentais; 

• Utilização de TIC; 

• Qualidade das pessoas; 

• Intensidade da utilização de TIC. 

Conforme se pode concluir, esta metodologia corresponde a um estudo de natureza qualitativa e 

adaptado à realidade do tipo de organizações em estudo. 

3.2 Discussão das ferramentas de avaliação analisadas 

O problema principal das metodologias apresentadas prende-se com a necessidade, em todas elas, 

de uma grande quantidade de recursos e tempo para serem implementadas. De um modo geral, são 

todas baseadas em entrevistas e, para serem eficazmente aplicadas, consomem necessariamente 

muito tempo, tanto para as organizações avaliadas como para os auditores que as avaliam. Na 

Tabela 2 é apresentado um resumo com a avaliação qualitativa efectuada a cada uma das 

metodologias apresentadas, referindo as principais características e desvantagens. Relativamente ao 

objecto de avaliação (O) de cada uma das metodologias, foi utilizada a seguinte notação: 

• informação e recursos de informação (RI); 

• processos de gestão da informação (GI); 

• sistema informático (SI). 
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Tabela 2 - Resumo da avaliação das metodologias existentes 

Metodologia O Principais características Principais desvantagens 
Infomap de Burk & 
Horton (1988) 

RI 

• inventariação e valorização clara dos RI; 

• desenvolvimento de uma política de 
informação e directivas estratégicas; 

• baseada em entrevistas. 

• necessidade de inventariar todos os 
RI; 

• dificuldades no cálculo das relações 
custo/valor de cada RI; 

• centra-se apenas nos RI e não na GI; 

• necessidade de bastantes recursos e 
tempo. 

Análise dos fluxos 
de informação de 
Orna (1990) 

RI 
GI 

• abordagem top-down; 

• incidência nos fluxos de informação 
dinâmicos; 

• baseada em entrevistas. 

• implica a análise exaustiva dos 
recursos de informação; 

• necessidade de bastantes recursos e 
tempo. 

Auditoria de 
informação de 
Barker (1990) 

RI 

• baseia-se nas auditorias contabilísticas e 
financeiras; 

• inventariação dos recursos de informação 
existentes e das necessidades de 
informação; 

• modelo de aplicação sistematizado. 

• poderá, dependendo da organização 
em análise, necessitar de muitos 
recursos e tempo. 

Auditoria de 
informação de 
Buchanan & Gibb 
(1998) 

RI 
GI 

• metodologia mista, contendo passos do 
infomap de Burk & Horton e da análise de 
fluxos de informação de Orna; 

• abordagem estratégica da GI; 

• solução completa, passo-a-passo; 

• adaptável aos requisitos das organizações 
analisadas; 

• base de dados com todos os RI utilizados; 

• fornece directrizes estratégicas e orientação 
relativamente à GI. 

• exercício de grande escala; 

• necessidade de muitos recursos e 
tempo; 

• possibilidade de ambiguidade e pouca 
clareza nos relatórios 
multidisciplinares; 

• potenciais dificuldades na modelação 
das relações identificadas. 

Modelo de 
avaliação da 
eficácia do SI de 
Kanungo, Duda & 
Srinivas (1999) 

SI 

• metodologia concreta com aplicação clara; 

• baseada em questionários e entrevistas. 

• incidência apenas na eficácia dos 
sistemas informáticos. 

Factores críticos de 
sucesso de Huotari 
& Wilson (2001) 

RI 
GI 

• baseada na cadeia de valor de Porter como 
parte da gestão de informação estratégica; 

• baseada em entrevistas. 

• necessidade de bastantes recursos e 
tempo; 

• interpretação das respostas pode 
influenciar os resultados. 

Auditoria à 
informação de 
Henczel (2001) GI 

• análise dos fluxos de informação; 

• baseada em entrevistas e questionários; 

• orientada para uma aplicação continuada. 

• metodologia muito genérica, sem 
apresentar com grande clareza as 
técnicas a utilizar. 
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Avaliação da 
qualidade do SI 
usando (ISM) de 
Kanungo & 
Bhatnagar 
(2002) 

SI 

• metodologia concreta; 

• baseada em questionários e workshops; 

• estudo com significativa componente 
qualitativa; 

• contempla também factores relacionados 
com a gestão. 

• incidência apenas na qualidade dos 
sistemas informáticos. 

 

3.3 A auditoria como ferramenta de gestão 

As auditorias surgiram na 2ª metade do século XIX na Grã-Bretanha. O seu objectivo consistia em 

resolver os problemas que as empresas enfrentavam na altura, motivados pela Revolução Industrial. 

O aumento generalizado da dimensão industrial levou ao aparecimento de sociedades anónimas. 

Surgiu, assim, um novo conceito de posse e propriedade e os novos proprietários, os accionistas, 

exigiam relatórios periódicos sobre o desenvolvimento e rentabilidade dos seus negócios. Neste 

contexto, surge a necessidade de técnicos habilitados nessa análise e que a façam de uma forma 

isenta, rigorosa e fiável. 

No início, as análises das auditorias incidiam, principalmente, na procura de erros técnicos, fraudes 

e enganos que pudessem por em causa os interesses financeiros das organizações. Os técnicos 

analistas foram então designados de auditores. A posterior internacionalização das empresas levou 

a uma disseminação deste tipo de análises por todo o mundo empresarial e, consequentemente, ao 

aparecimento de empresas especializadas em auditorias, que prestam esse serviço a todas as outras 

organizações. Existem hoje várias empresas multinacionais que prestam serviços de auditoria em 

domínios tão variados como gestão geral, financeiro, técnicos, da qualidade, ambiental e da 

informática. 

O objectivo da auditoria é sempre ajudar as organizações a manterem ou atingirem um determinado 

nível de desempenho, qualquer que seja o domínio. Deve ser, portanto, encarada como uma análise 

crítica da organização, que procura identificar as deficiências de desempenho, ou seja, os espaços 

para melhoria dos processos e que sugere vias para a sua correcção e melhoramento. Segundo 

Carneiro (2001), toda e qualquer auditoria é a actividade que consiste na emissão de uma opinião 

profissional sobre o objecto da análise. 

Uma auditoria pode ser classificada como externa ou interna. Uma auditoria externa é sempre 

realizada por uma entidade que não pertence à organização auditada, com o objectivo de se 

conseguir uma maior objectividade e um maior distanciamento entre a entidade auditora e a 

entidade auditada. Uma auditoria interna é realizada apenas com recursos da própria organização e 

tem, normalmente, o objectivo de auxiliar os órgãos de gestão no controlo do desempenho da 

organização. 
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No contexto geral de gestão, os seus principais objectivos são, segundo Carneiro (2001): 

• assegurar a segurança da informação; 

• avaliar o cumprimento das directivas globais da organização; 

• assegurar a existência dos activos da organização; 

• cuidar da economia e eficiência da utilização dos recursos e 

• verificar a consecução dos objectivos e metas previamente definidos. 

A auditoria é hoje uma importante ferramenta de gestão para fazer frente à velocidade de mudança, 

à necessidade de segurança dos activos (físicos e de informação) e, acima de tudo, como forma de 

potenciar o desenvolvimento empresarial. 

As principais técnicas de análise utilizadas numa auditoria são: 

• questionários, entrevistas e checklists; 

• análise de documentos; 

• análise presencial; 

• técnicas de ensaio com simulação; 

• análise de registos de operações (log); 

• mapeamento estatístico dos processos (e.g. grau de utilização dos processos, identificação 

de processos obsoletos) e 

• ferramentas específicas de auditoria (e.g. questionários oficiais das normas ISO 9000). 

3.4 Características do auditor 

Quando se aplica o conceito de auditoria à Gestão de Informação, pode-se afirmar que os auditores 

deverão possuir um conjunto de características bastante semelhantes às dos auditores de outras 

áreas, nomeadamente auditores da área da qualidade e da área financeira. 

No contexto da GI, o auditor vai analisar a utilização da informação e validar o funcionamento dos 

mecanismos de controlo interno do Sistema de Gestão de Informação existente na organização. É 

indispensável que o auditor da GI tenha conhecimentos profundos de técnicas de auditoria, das 

várias áreas de gestão empresarial, de sistemas de informação, do processamento electrónico de 

dados e, acima de tudo, dos conceitos subjacentes à Gestão de Informação. 
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No domínio da personalidade profissional, o auditor deve ter as seguintes características (Carneiro, 

2001): 

• honestidade e integridade moral; 

• objectividade e independência de influências externas; 

• aptidão crítica na identificação de problemas e insuficiências; 

• exigência de rigor nos processos de trabalho; 

• capacidade de análise e síntese; 

• flexibilidade e adaptabilidade a diferentes situações; 

• capacidade de iniciativa e criatividade; 

• clareza na comunicação e capacidade de persuasão; 

• auto-controlo emocional em situações de tensão; 

• sociabilidade e capacidade de trabalho em equipa; 

• preocupação com a actualização contínua dos seus conhecimentos. 
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4 Factores condicionantes da Gestão de Informação 

As metodologias estudadas não permitem avaliar o SGI, nomeadamente no que respeita aos 

factores que têm impacto na forma como as organizações gerem a sua informação. Neste contexto, 

determinou-se utilizar o modelo dos factores condicionantes da aquisição, interpretação, partilha e 

armazenamento da informação (Santana, 2000) no desenvolvimento da metodologia de avaliação. 

Neste capítulo, apresenta-se o modelo que funciona como um dos pilares no desenvolvimento da 

metodologia de avaliação do SGI aqui apresentada, nomeadamente, na construção do questionário 

exploratório de cujos resultados sairá o questionário da auditoria. Este modelo, desenvolvido por 

Santana (2000), apresenta um conjunto de factores que condicionam a forma como a informação é 

gerida nas organizações bem como a adopção e utilização das TIC. 

De acordo com este modelo (Figura 3), existe um conjunto de factores que influenciam os 

processos de aquisição, interpretação, partilha e armazenamento da informação. Desta forma, estes 

factores influenciam directamente a forma como as organizações gerem a sua informação e 

aprendem (Santana, 2000). Mas os factores também têm efeitos indirectos, ao condicionarem a 

forma como as organizações adoptam e valorizam as TIC.  

 

Figura 3 - Factores condicionantes da aquisição, interpretação, partilha e armazenamento da informação 
(fonte: Santana, 2000) 
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Nos pontos seguintes, apresenta-se uma breve descrição de cada um dos factores que constituem o 

modelo. 

4.1 Ambiente Externo 

O ambiente externo corresponde a toda a envolvente da organização, os mercados, os clientes, os 

concorrentes, os parceiros, a tecnologia, os governos e legislação, as variáveis económicas, sócio-

demográficas e culturais. Estão presentes neste factor todas as forças externas que podem 

condicionar a vida da organização, constituindo por isso uma das maiores fontes de variações e 

incertezas. Os ambientes actuais são cada vez mais competitivos e turbulentos, o que torna as 

posições estratégicas adoptadas pelas organizações muito frágeis e voláteis. A necessidade das 

organizações se adaptarem rapidamente às alterações provocadas pelo ambiente externo é cada vez 

mais premente e o único caminho para alcançar as faculdades necessárias à organização para fazer 

face a esta nova realidade passa pelo desenvolvimento das suas capacidades de aprendizagem 

(aprender, desaprender e reaprender de novo). 

4.2 Estratégia 

A estratégia definida pela organização determina os seus objectivos a médio e longo prazo e o 

conjunto de acções a desenvolver para que estes sejam atingidos. A definição do percurso para o 

futuro determina fortemente a capacidade da organização gerir a sua informação e de aprender. Por 

outro lado, as opções estratégicas das organizações determinam também a utilização das novas 

possibilidades tecnológicas existentes no mercado, no que diz respeito às tecnologias de 

informação e, portanto, uma vez mais a forma como esta vai poder gerir a sua informação. 

4.3 Cultura 

À medida que as organizações procuram melhores formas de se adaptarem a um ambiente em 

rápida mutação, a cultura começa a ser um tema considerado cada vez mais importante nas análises 

efectuadas. A cultura organizacional é agora considerada como um factor chave para a eficácia e a 

produtividade. Já em 1985 Fiol & Lyles afirmavam que a cultura influencia o desenvolvimento 

cognitivo e comportamental das organizações. A aprendizagem organizacional e a cultura de 

investigação devem constituir um forte suporte na organização para que a gestão do conhecimento 

seja um sucesso (Petrides, 2002). A cultura organizacional influencia ainda o modo como a 

organização implementa e utiliza as TIC e os SI, o que leva mais uma vez ao modo como gere a 

sua informação. 
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4.4 Gestão e Liderança 

A Gestão pode ser definida como o processo de coordenação das actividades de outras pessoas, 

levado a cabo por um ou mais indivíduos, com vista a alcançar resultados que não seriam possíveis 

pela acção isolada de cada um (Donnelly et al., 1998). Segundo Drucker (1993), o principal 

objectivo da gestão é tornar as pessoas produtivas. Os gestores são normalmente, na sua actividade 

do dia-a-dia, o principal contacto da organização com o exterior. 

Ao organizar a forma de trabalhar, a gestão tem uma grande influência no modo como se processa 

a aquisição e o tratamento da informação e a própria comunicação no seio da organização. Por seu 

lado, o tipo de gestão depende, fortemente, da valorização atribuída à informação. 

A qualidade, complexidade e quantidade da informação solicitada ou exigida pelos gestores tem 

uma grande implicação nos processos necessários na organização para o tratamento e 

processamento da informação disponível e as necessidades de recolha de informação. No fundo, a 

gestão em si influencia fortemente a forma como se gere a informação – a GI. 

No contexto actual de grande mudança e pressão, a competência imposta aos gestores na gestão da 

mudança obriga a que eles tenham necessidade de impor requisitos cada vez mais complexos e 

exigentes à aquisição e tratamento da informação em toda a organização, por forma a conseguir 

uma maior agilidade e um melhor suporte na tomada de decisões, sempre com base em informação 

fiável e o mais actualizada possível. 

Um outro factor muito importante no contexto da GI prende-se com o facto de o controlo da 

informação ser ainda tido como uma importante fonte de poder. O facto de se poder aceder a 

determinadas fontes de informação, deter o poder de facultar ou negar o acesso à informação, 

decidir se dada informação deve ou não ser divulgada e a quem deverá ser divulgada são factores 

importantes na criação e manutenção de uma hierarquia de relações de poder. O conceito de 

aprendizagem organizacional assenta no livre fluxo de informação na organização, daí que a forma 

como se gere a informação dependa, largamente, do estilo de gestão e liderança exercidas na 

organização. 

Em conclusão, a informação é, por excelência, a ferramenta de trabalho dos gestores e a forma 

como é gerida depende, em muito, das características da gestão geral da organização. 

4.5 Estrutura e Organização 

Wilson & Rosenfeld (1990) definem estrutura organizacional como o “padrão de relações 

estabelecido entre as partes que compõem uma organização, incluindo comunicação, controlo e 

autoridade”. Existem cinco dimensões básicas para a caracterização da estrutura organizacional, 

conforme é apresentado na Tabela 3. 
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Tabela 3 - Dimensões de uma estrutura organizacional 

Dimensão Descrição 

Complexidade Grau de diferenciação vertical, horizontal e espacial 

Formalização Nível de prescrição e normalização das actividades 

Centralização Grau de centralização e concentração dos processos de tomada de decisão 

Especialização Variedade de funções atribuídas às diferentes unidades ou trabalhadores 

Interdependência 
dos processos 

Nível de dependência e de colaboração entre as várias unidades 

 

A existência de uma estrutura implica sempre uma necessidade de coordenação. Por sua vez, a 

coordenação é indissociável da existência e tratamento de informação. Os dois extremos, em 

termos de estrutura organizacional, são as estruturas simples e as estruturas burocráticas. 

Uma estrutura simples caracteriza-se por redes informais de informação. Correspondem, 

normalmente, a organizações agressivas e inovadoras e com uma tomada de decisão bastante 

descentralizada. Também é a mais frequente em pequenas empresas de cariz familiar. 

As estruturas burocráticas, por seu lado, caracterizam-se por possuírem canais de comunicação 

muito formais e pelo facto de a tomada de decisão ser muito centralizada e, normalmente, lenta. Os 

problemas rotineiros são tratados nos níveis mais baixos da hierarquia, ao passo que as decisões 

estratégicas e estruturais são tomadas nos níveis mais altos da hierarquia. 

Desta forma, pode-se facilmente concluir que o tipo de estrutura que vigora numa organização tem 

um grande impacto na forma como a informação é adquirida, gerada, flúi e é gerida. 

4.6 Pessoas 

Os estudos na área do comportamento organizacional abordam, frequentemente, conceitos como 

motivação, personalidade, percepção, cognição, emoções, atitudes e aprendizagem. 

É sabido que o conhecimento ao dispor de uma organização pode ser muito inferior à soma dos 

conhecimentos dos indivíduos que a compõem. No entanto, as organizações acumulam 

conhecimentos em estruturas próprias que perduram, resistindo às mudanças dos colaboradores. A 

quantidade e qualidade da aprendizagem da organização dependem, no entanto, de um modo 

crítico, das pessoas que a compõem. A aprendizagem individual depende da percepção, da 

inteligência, da experiência e das necessidades e motivações de cada um e do próprio ambiente em 
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que se desenrola. A passagem dessa aprendizagem para a organização depende, por sua vez, de 

uma forma acentuada, da capacidade e da vontade de cada indivíduo para a comunicar. Depende, 

também, fortemente da capacidade e da vontade da gestão da organização em a incentivar e 

utilizar. Os incentivos à aprendizagem podem passar, por exemplo, pelas compensações 

monetárias, pelo envolvimento pessoal ou pela oportunidade de auto-realização e de crescimento 

ao nível profissional. 

As pessoas manipulam e fazem circular a informação de muitas e variadas maneiras (Davenport, 

1994), através do contacto face-a-face, do processamento de texto, da criação de relatórios e da 

troca de mensagens via e-mail, por exemplo. Uma gestão de informação efectiva deve começar por 

investigar como é que as pessoas utilizam a informação, em vez de analisar como é que elas 

utilizam os sistemas que a suportam. 

No que respeita à utilização de TIC, é necessário considerar soluções passíveis de serem adoptadas 

pelas pessoas da organização. As pessoas devem ser preparadas para a introdução de novas 

ferramentas ou tecnologias, envolvidas na procura de soluções e também na sua implementação. 

Devem, acima de tudo, ser orientadas para a percepção do sucesso decorrente da sua utilização. 

Portanto, sem uma correcta mobilização das pessoas, dificilmente se conseguirá ter uma boa GI. 

4.7 Rotinas, Procedimentos e Processos 

As rotinas organizacionais são, segundo Cohen & Bacdayan (1994), “sequências padronizadas de 

comportamentos aprendidos, envolvendo múltiplos actores ligados entre si por relações de 

comunicação e/ou autoridade”. Quando explicitamente formuladas, as rotinas adquirem um 

carácter normativo na organização. Essas normas são normalmente conhecidas por procedimentos 

operacionais normalizados. 

Os procedimentos reflectem uma aprendizagem cumulativa sobre a melhor forma de executar uma 

determinada tarefa (Crossan et al., 1995; Andreu & Ciborra, 1996) e funcionam como repositório 

da memória da organização. 

Um processo é tradicionalmente definido como um conjunto de actividades ou tarefas 

interrelacionadas (fluxo de trabalho). As rotinas são algo mais flexível, são guardadas numa 

memória colectiva e transmitidas através da socialização, educação, imitação, profissionalismo, 

mudanças de funções, fusões e aquisições. As rotinas mudam como resultado da experiência e da 

avaliação dos seus resultados face a objectivos previamente estabelecidos. As rotinas são 

consideradas importantes fontes de competência organizacional, dado que estandardizam as 

operações e armazenam a experiência permitindo à organização aplicá-la posteriormente em novas 

situações. 
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Por outro lado, a manutenção de rotinas por vezes já ultrapassadas, a incorrecta aplicação de rotinas 

preexistentes a novas situações para as quais não são adaptadas e as barreiras que podem implicar à 

aprendizagem organizacional e à inovação, são factores negativos resultantes da existência de 

rotinas. Algumas das características associadas às rotinas, como o facto de serem fenómenos multi-

actor, de terem um carácter emergente e de residirem, em grande parte, na memória de cada 

indivíduo, podem influenciar a adopção, aceitação e utilização de determinadas TIC. O seu carácter 

disperso e compartimentado nas várias áreas funcionais e o facto de muitas vezes não existir uma 

entidade responsável por todo o processo, ou seja, alguém que conheça todo o processo a fundo, 

podem muitas vezes comprometer a adopção de soluções integradas em termos tecnológicos e em 

termos de gestão de informação. 

Os processos, as rotinas e os procedimentos existentes podem condicionar muito o modo como as 

organizações encaram as TIC e a própria GI. 

4.8 Recursos 

Entende-se neste modelo como Recursos os recursos (financeiros e equipamento) próprios de que a 

empresa pode dispor e aqueles que pode mobilizar através de qualquer tipo de empréstimo 

contraído no exterior, ou através de outsourcing de operações. 

Nos dias de hoje, devido à forte concorrência a que as organizações estão sujeitas, a tendência 

generalizada é de reduzir os recursos excedentários ao mínimo com vista a atingir a máxima 

eficiência e produtividade. Esta eliminação de recursos tem o risco de se poder atingir o ponto em 

que se compromete a capacidade de inovação da organização. 

Os recursos financeiros de uma organização podem ainda englobar, para além do capital próprio, 

sistemas de financiamento ou incentivos estatais e outros. 

Alguns autores defendem que as organizações devem manter uma certa redundância de meios ou 

recursos, para utilização em acções de planeamento e preparação do futuro, ou seja, na gestão da 

incerteza. 

Os sistemas de informação estão, nos dias de hoje, cada vez mais acessíveis à maioria das 

organizações, quer pelo preço quer pelos incentivos governamentais à sua aquisição. Este pode ser 

um factor facilitador de uma melhoria no tratamento da informação e, consequentemente, 

proporcionar uma melhor GI. Para além disso, assiste-se continuamente a um aumento da relação 

inversa entre a capacidade de processamento das TIC e o seu preço. 

À semelhança dos outros investimentos, as TIC implicam custos e benefícios tangíveis e 

intangíveis. No passado, os benefícios resultantes da aplicação das TIC estavam, normalmente, 

associados a uma maior eficiência no processamento do trabalho administrativo. Podiam-se, então, 
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aplicar técnicas como a análise de custos e benefícios ou a taxa de retorno do investimento. 

Entretanto, a natureza das aplicações informáticas está a mudar. Os sistemas de hoje produzem 

benefícios mais qualitativos do que quantitativos, como por exemplo a melhoria da comunicação, 

do serviço ao cliente ou da imagem da organização. Por outro lado, quer os custos quer os 

benefícios associados às TIC podem abranger toda a organização e fazer-se sentir por muito tempo. 

A política de aplicação dos recursos da organização pode influenciar, directa e indirectamente, a 

forma como a informação é gerida. 

4.9 Tecnologias de Informação e Comunicação 

A evolução constante das TIC tem provocado uma mudança profunda nos negócios e na forma de 

pensar os negócios. A concorrência de hoje não passa apenas pelas questões dos custos e dos 

preços, mas também pelo conjunto de serviços que se podem oferecer associados ao produto. Neste 

contexto, as TIC oferecem possibilidades cada vez mais ricas de acrescentar mais valor aos 

produtos e às relações entre a organização e os seus clientes e parceiros. Percebe-se, facilmente, a 

relação existente entre as TIC, cada vez mais evoluídas, e o seu preço, cada vez mais acessível, 

com a possibilidade de melhoria da GI e da qualidade e volume dos recursos de informação 

disponíveis para a organização. 

É necessário, no entanto, ter em atenção que a cada vez mais frequente troca do trabalho humano 

por sistemas implica, tipicamente, uma perda de flexibilidade, um aumento da automação e uma 

consequente dificuldade, ou até incapacidade, de adaptação dos sistemas à mudança. A organização 

pode, facilmente, tornar-se dependente dos sistemas. 

Se por um lado a utilização de tecnologias pode tornar o processamento e tratamento da informação 

mais eficientes e sofisticados, pode também, por outro lado, comprometer a capacidade de 

adaptação da organização às mutações do ambiente em que se insere. 

A aprendizagem tecnológica das organizações é um processo cumulativo (Bell & Pavitt, 1993). 

Neste sentido, empresas que não utilizem TIC não conseguem normalmente avaliar os potenciais 

benefícios da sua introdução e utilização. Por outro lado, uma experiência sólida na sua utilização 

pode estimular a procura de novas soluções tecnológicas. 
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5 Desenvolvimento conceptual de uma metodologia para avaliação de 
SGI 

A metodologia de avaliação desenvolvida consiste em várias fases e numa combinação de 

ferramentas complementares, nomeadamente, construção e aplicação de um inquérito, tratamento 

estatístico dos dados, mapeamento do sistema de GI através de ferramentas gráficas, construção da 

ferramenta de auditoria e auditoria no âmbito da GI. 

Na procura de uma solução mais simples e, principalmente, mais leve em termos da necessidade de 

recursos na sua aplicação continuada, mas que ao mesmo tempo disponibilize informação fiável em 

relação à avaliação das organizações em termos de Gestão de Informação, considerou-se relevante 

a transposição de um conceito largamente utilizado na Gestão da Qualidade nas organizações para 

a área da GI. O resultado consiste na exploração da possibilidade de aplicação de uma ferramenta 

de auditoria que avalie a organização em termos de Gestão de Informação. 

5.1 Objectivos e justificação 

O levantamento bibliográfico de que se dá conta no ponto 3.1 (Metodologias e ferramentas de 

avaliação analisadas) permitiu verificar que existem diversas metodologias para avaliação da forma 

como a informação é gerida nas organizações. No entanto, uma análise detalhada permitiu verificar 

que: 

• têm diferentes objectos de avaliação, nomeadamente, SI, GI ou RI, não se referindo 

nenhuma à avaliação do SGI; 

• os recursos necessários para a sua aplicação são, de uma forma geral, elevados; 

• não disponibilizam ferramentas práticas de aplicação imediata. 

Neste contexto surge o objectivo deste trabalho, que é o desenvolvimento e a validação de uma 

metodologia para avaliar o sistema de GI nas organizações e as respectivas ferramentas de suporte, 

com vista a uma aplicação prática exequível. 

Com a avaliação do sistema de GI pretende-se conseguir caracterizar o fluxo de informação e o 

funcionamento deste sistema e identificar os pontos onde existe espaço para melhoria, com vista à 

identificação das medidas adequadas a tomar para o seu melhoramento, de acordo com uma 

estratégia definida para o desenvolvimento do sistema de GI. 

A questão de investigação centra-se na procura de uma forma simples, eficaz e de fácil 

implementação, para avaliar uma organização no que respeita ao funcionamento do sistema de GI. 
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Um objectivo específico consiste no desenvolvimento de uma ferramenta de auditoria do sistema 

de GI numa organização. Pretende-se, também, desenvolver um protótipo funcional da ferramenta 

de auditoria e validar esse protótipo numa organização real. 

O propósito do desenvolvimento de uma metodologia que permita o estudo, a avaliação e a 

classificação do sistema de gestão de informação e a identificação de potenciais melhorias é 

disponibilizar uma ferramenta que facilite às organizações a definição da orientação a seguir no 

percurso da melhoria constante do sistema de GI. 

Uma metodologia capaz de avaliar o desempenho do sistema de gestão de informação permite, 

ainda, acompanhar o seu desenvolvimento ao longo do tempo, possibilitando, através de uma 

análise mais profunda, o estudo da correlação entre uma boa gestão de informação e os resultados 

da organização. A aplicação sistematizada e sistemática da metodologia de avaliação em diferentes 

organizações possibilitará a identificação de problemas típicos nos vários tipos de organizações e 

propor soluções eficazes para a sua eliminação ou correcção. 

A revisão dos trabalhos existentes permitiu elaborar um quadro comparativo das metodologias mais 

representativas. Para cada uma destas abordagens identificaram-se as principais características e 

desvantagens (Tabela 2). 

A partir deste ponto, desenvolveu-se uma metodologia que combina os pontos fortes das 

metodologias já existentes e permite, simultaneamente, minimizar os respectivos pontos fracos. O 

resultado desta reflexão é apresentado na Tabela 4. 

Depois de definido o modelo para a metodologia a desenvolver e as ferramentas necessárias, 

passou-se ao desenvolvimento dos protótipos dessas ferramentas e à sua validação numa 

organização empresarial seleccionada para o estudo de caso. 

Ao longo do documento, a metodologia é apresentada em três fases distintas, o que poderá de 

alguma forma parecer um pouco redundante. No entanto, esta abordagem permite uma melhor 

compreensão da forma como se desenvolveu o trabalho. Inicialmente, apresenta-se a ideia de base 

da metodologia e a sua estrutura (ponto 5). Posteriormente, apresenta-se o desenvolvimento da 

metodologia, com uma descrição mais detalhada de cada um dos passos que a compõem (ponto 

5.5). Finalmente, no ponto 6, faz-se a descrição detalhada da metodologia e da forma como se 

aplicou no caso em estudo. 

5.2 Posicionamento da metodologia na Gestão de Informação 

A metodologia desenvolvida neste trabalho pretende avaliar a existência de um sistema de GI 

adequado às necessidades da organização em análise. O estudo de um SGI passa pela descrição dos 

processos existentes e uma análise da envolvente desses processos. 



49 

Quando de desenvolve uma metodologia de avaliação, e partindo do princípio de que o seu 

objectivo está bem estabelecido, deve sempre ter-se o cuidado de definir de uma forma clara e 

concreta: 

• Onde se vai aplicar? 

• Qual a estrutura utilizada? (ver ponto 5.5) 

• Qual o seu conteúdo? (ver ponto 5.5) 

• Como se vai aplicar? (ver ponto 6) 

No desenvolvimento desta metodologia, parte-se do princípio de que, para garantir uma boa GI, a 

organização necessita de implementar um SGI, seguindo linhas semelhantes às que orientam a 

implementação de sistemas de gestão da qualidade. Este sistema está relacionado com factores 

como a cultura, a estratégia, a estrutura, os recursos disponibilizados, os processos, as pessoas, o 

estilo de gestão, a tecnologia que tem ao seu dispor e o ambiente externo em que a organização se 

insere. 

Da mesma forma que a análise de um sistema de gestão da qualidade não se focaliza na qualidade 

dos produtos, mas sim se está implementado um sistema que garanta o cumprimento dos requisitos 

de qualidade definidos, esta metodologia não tem por objectivo analisar a qualidade da informação, 

mas sim a qualidade do sistema que pode dar garantias de que a informação é correctamente gerida 

(adquirida, interpretada, partilhada e armazenada).  

5.3 Características gerais da metodologia proposta 

Parte-se do princípio de que é possível e existem vantagens no desenvolvimento e na adopção de 

ferramentas de auditoria periódicas ao sistema de gestão de informação de uma organização, à 

semelhança do que é feito, nomeadamente, na área da qualidade. 

Pretende-se, neste trabalho, desenvolver uma metodologia de avaliação de sistemas de gestão de 

informação, que culminará com a construção de um questionário de auditoria. O objectivo é 

disponibilizar uma ferramenta com um processo de aplicação periódico, semelhante ao questionário 

utilizado nas auditorias ao Sistema da Qualidade, desenvolvido pela VDA (Verband der 

Automobilindustrie - Automotive Industries Association) segundo as normas DIN EN ISO 9001 e 

DIN EN ISO 9004, mas criada de raiz para a GI. 

Com esta metodologia, pretende-se facultar às organizações uma ferramenta que lhes permita 

determinar o seu estado evolutivo em termos de GI. 

Pressupõe-se que, através do processo de auditoria, será possível identificar as fragilidades do 

sistema e determinar um conjunto de acções correctivas a implementar com vista à sua melhoria. 



 

50 

Por outro lado, através da aplicação subsequente de auditorias periódicas, será possível monitorizar 

a evolução da organização em termos de GI e estabelecer os passos a seguir no sentido do caminho 

pretendido para o desenvolvimento da organização em termos de GI. 

Assim, foi com base nas ferramentas utilizadas em auditorias de qualidade, que são desenvolvidas 

segundo a norma internacional ISO 9000 e contam já com largos anos de aplicação e na análise das 

vantagens e desvantagens das metodologias apresentadas na primeira parte deste trabalho, que se 

procurou desenvolver uma ferramenta de fácil aplicação mas que, ao mesmo tempo, permitisse a 

obtenção de resultados úteis para a gestão das organizações. 

Fundamentada nestes pressupostos, a metodologia de avaliação desenvolvida consiste, em traços 

gerais, numa análise da situação actual da organização em estudo, em termos de GI, na 

identificação de potenciais falhas do sistema e na definição das acções correctivas necessárias à 

melhoria da GI na organização. 

Na primeira fase do processo de desenvolvimento, utilizou-se uma abordagem bottom-up, o que 

necessita de uma quantidade significativa de recursos, em termos de tempo de estudo e 

desenvolvimento. No entanto, após a adaptação da ferramenta à organização em estudo, ou a um 

determinado tipo de organizações, a sua subsequente aplicação é efectuada, periodicamente, numa 

abordagem top-down bastante rápida, que permite rentabilizar o tempo dispendido no seu 

desenvolvimento, dado que a aplicação se torna leve em termos de tempo e recursos necessários. 

Na Tabela 4 é apresentado um resumo dos requisitos que a metodologia desenvolvida deve cumprir 

e as características a evitar, resultantes da análise das metodologias existentes. 

O desenvolvimento desta metodologia baseou-se no modelo apresentado por Henczel (2001), no 

estudo de outras metodologias já existentes para avaliação da GI, designadamente, através da 

análise das suas vantagens e fragilidades e na pesquisa e adaptação de metodologias utilizadas 

noutros campos da gestão, neste caso em concreto, na Gestão da Qualidade. 

A metodologia começa pela aplicação de um questionário exploratório através do qual se pretende 

recolher informação sobre a forma como a organização em estudo gere a informação e como os 

seus colaboradores encaram as questões da gestão de informação. O inquérito tem por objectivo 

identificar os factores considerados relevantes para uma gestão de informação eficaz e eficiente na 

organização, na óptica dos seus colaboradores. 

Dada a estreita relação existente entre a GI, a gestão do conhecimento e a aprendizagem 

organizacional, utilizou-se o modelo de Santana (2000), que define os factores que influenciam a 

aprendizagem organizacional, porque condicionam a forma como se gere a informação e o 

conhecimento, como ponto de partida para os factores a identificar e validar no questionário 

exploratório, com vista à posterior estruturação do questionário a aplicar na auditoria. No ponto 5.4 
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é apresentada uma explicação sucinta de quais as variáveis consideradas em cada um dos factores 

do modelo utilizado. 

Tabela 4 - Características da metodologia a desenvolver 

Requisitos importantes 

Identificar a criação de valor na Gestão de Informação 

Identificar a informação com importância estratégica 

Procurar valorizar os recursos de informação 

Disponibilizar uma ferramenta de aplicação contínua com abordagem top-down 

Considerar os fluxos de informação dinâmicos 

Aplicação simples e rápida 

Obtenção de resultados conclusivos 

Incidência em todas as vertentes da GI (factores relacionados com a gestão) 

Possibilitar a adaptação da ferramenta à granularidade pretendida para a avaliação 

A evitar… 

Entrevistas sistemáticas e em larga escala 

Utilização de muitos recursos e tempo 

Necessidade de inventariação sistemática de todos os recursos de informação 

Cálculos de relações custo/valor para os recursos de informação 

Incidência apenas na qualidade dos sistemas informáticos 

 

O questionário exploratório foi construído com base nos inquéritos e no guião de entrevistas semi-

estruturadas desenvolvidas por Santana (2000) e nos resultados da aplicação destes instrumentos 

em PMEs do distrito de Aveiro. 

A aplicação deste questionário exploratório a vários departamentos e níveis hierárquicos da 

organização em estudo e o tratamento estatístico dos dados recolhidos permitem identificar os 

principais factores considerados relevantes para uma boa GI. Com base neste conjunto de factores, 

desenvolve-se então um segundo questionário, o qual será aplicado nas auditorias ao SGI. 

Quer a parte do inquérito exploratório, que pretende identificar as variáveis (dentro de cada factor) 

mais determinantes na GI, quer o questionário de auditoria se encontram organizados de acordo 

com o modelo que serviu de base ao estudo e desenho das ferramentas e permite avaliar cada um 

dos processos identificados na organização em estudo (Santana, 2000). 

A metodologia de avaliação foi desenvolvida tendo em mente o facto de que deve ser coerente, 

suficientemente abrangente no que respeita ao tipo de organização a analisar e o mais possível 
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independente da entidade auditora. Deverá permitir a determinação do estado actual dos processos 

definidos na organização para gerir a informação, a identificação dos pontos fracos no sistema e a 

possibilidade de definir um conjunto de acções para os melhorar no futuro. Os pontos 

problemáticos identificados serão investigados mais profundamente com ferramentas mais 

adequadas ao seu tipo. 

A ferramenta de auditoria periódica e contínua deve ser de fácil e rápida aplicação, permitindo a 

repetição da sua aplicação sempre que necessário, podendo-se assim acompanhar a evolução do 

sistema ao longo do tempo e medir a eficácia das acções resultantes de auditorias anteriores, até 

que se obtenham sinais de que necessita de ser revista (Figura 4). 

A metodologia utilizada no trabalho de campo na empresa em estudo corresponde, no fundo, à 

aplicação da metodologia de avaliação desenvolvida. Esta metodologia poderá ser aplicada a outras 

organizações, a outros tipos de organização ou a partes específicas de uma organização. Uma vez 

desenvolvido o questionário de auditoria, o passo seguinte da metodologia de avaliação passa pela 

sua aplicação aos processos identificados na descrição do SGI. Esta aplicação pode ser repetida 

periodicamente, à semelhança do que se passa com outras normas, como a da qualidade. O 

questionário de auditoria desenvolvido deve ser analisado e revisto, com o objectivo de o actualizar 

e adaptar à nova realidade da organização em análise. 

 

Figura 4 - Descrição da metodologia 
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A aplicação desta ferramenta permite à organização posicionar-se no caminho evolutivo para a 

excelência na GI, já que fica na posse do conhecimento necessário para a definição de acções 

futuras, ou seja, para a redefinição da estratégia da GI. 

5.4 Factores do modelo utilizado e variáveis associadas 

Os factores utilizados no desenvolvimento da metodologia, apresentados no ponto 4, derivam do 

modelo de Santana (2000). Cada um destes factores é representado por um conjunto de variáveis e 

foi com base nessas variáveis que se desenvolveu a estrutura do questionário exploratório. De uma 

forma resumida, apresentam-se na Tabela 5 as principais questões associadas a cada um dos 

factores do modelo. 

Tabela 5 - Visão resumida das questões associadas aos factores do modelo 

1 Ambiente externo 
Ambiente económico; ambiente político-legal; ambiente tecnológico; 
ambiente socio-cultural; mercado, concorrentes, clientes, fornecedores e 
demais parceiros 

2 Cultura 
Imagem; missão e visão; sub-culturas; valores, crenças, regras e normas; 
comunicação interna; colaboração; desenvolvimento 

3 Estrutura/organização 
Funções; características como o grau de centralização, especialização, 
formalização, interdependência e diferenciação 

4 Estratégia 
Alinhamento; investimento; desenvolvimento; informação e comunicação; 
formação; colaboração; competitividade; inovação 

5 Gestão e Liderança 
Operações; relações inter-departamentais; informação e indicadores de 
gestão; motivação; comunicação; liderança; envolvimento 

6 Pessoas 
Formação de base; inter-relações; desenvolvimento de competências; 
capacidade de desenvolvimento e utilização de SI; envolvimento; motivação; 
cultura 

7 
Rotinas, procedimento e 
processos 

Aquisição, arquivo, consulta, circulação e recuperação de informação; 
utilização dos SI; procedimentos; formalização; flexibilidade 

8 Recursos Financeiros; tempo e pessoas (headcount); know-how 

9 TIC Sistemas; Internet; acumulação tecnológica 

 

5.5 Desenvolvimento da ferramenta de avaliação 

Com base na definição de auditoria à informação adoptada pela ASLIB (Association for 

Information Management in the UK) como sendo “uma avaliação sistemática da utilização da 
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informação, recursos e fluxos, com uma verificação com referência às pessoas e documentos 

existentes no sentido de estabelecer o quanto cada um deles contribui para os objectivos da 

organização” (Henczel, 2001), desenhou-se uma metodologia que permitisse: 

• identificar as necessidades da organização, em termos de informação, e com referência aos 

objectivos da organização; 

• identificar os recursos de informação utilizados; 

• desenhar o mapa dos fluxos de informação na organização e entre esta e o seu exterior; 

• identificar potenciais falhas do sistema de GI existente, com vista à implementação de 

acções para a sua melhoria. 

A metodologia de avaliação resultante da análise destes requisitos é constituída por três 

ferramentas distintas que se servem de diferentes técnicas. 

Inicialmente, é aplicado um questionário exploratório com vista a reunir informação que será 

utilizada na caracterização da organização em termos de GI e no desenho e adaptação do 

questionário de auditoria a aplicar posteriormente aos processos identificados, a partir do 

tratamento estatístico dos dados recolhidos. 

Em paralelo, é feita uma análise geral à organização e aos processos que se pretendem avaliar, bem 

como à interacção entre eles. Para este estudo inicial são utilizadas pequenas entrevistas com as 

pessoas-chave identificadas. Com base na informação recolhida acerca dos processos a estudar, 

aplica-se uma metodologia de representação dos fluxos de informação e das interacções entre os 

vários processos existentes. Neste caso, utilizou-se o Data Flow Diagram (DFD) (ver ponto 5.5.2). 

Neste passo, é possível ao auditor controlar qual o nível de granularidade que se pretende para a 

análise – ao nível das unidades, dos departamentos, de determinado processo, de secção, de funções 

ou de pessoas. 

Depois de se refinar o diagrama do sistema a estudar (com o detalhe pretendido), podem-se então 

identificar os principais processos do sistema. Entende-se como processo do sistema o ponto 

(pessoa ou função) onde uma determinada informação é gerada, processada e guardada. 

Um processo do sistema deverá receber um tipo de informação e transformá-la em outro tipo, 

acrescentando-lhe algum valor. Neste ponto, pode-se já avaliar a forma como o fluxo de 

informação está definido e o desenho dos processos de GI. 

O passo final da avaliação consiste na aplicação do questionário de auditoria aos processos do 

sistema de GI. A aplicação do questionário a cada nó do sistema permite quantificar a sua prestação 

entre 0% e 100%. Com base nestas avaliações individuais, pode-se depois determinar a avaliação 

média do sistema em estudo (departamento, unidade ou toda a organização). 
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A principal característica desta metodologia, que a distingue, por exemplo da metodologia proposta 

por Buchanan & Gibb (1998), é que permite detectar os processos e aspectos que necessitam de 

atenção detalhada de uma forma relativamente eficiente e rápida. Os aspectos problemáticos serão 

então objecto de uma análise detalhada, utilizando a ferramenta mais adequada. Isto é, a utilização 

de ferramentas mais adequadas, de acordo com o tipo de problemas a analisar, mais refinadas e 

onerosas, em termo de recursos e tempo, é restringida apenas às áreas problemáticas, ao invés do 

que acontece noutras metodologias, onde elas são aplicadas indiscriminadamente a toda a 

organização. Por outro lado, esta metodologia pode ser melhorada e refinada após sucessivas 

aplicações, adaptando-se a estrutura e o conteúdo do questionário conforme os resultados dos 

estudos realizados. 

5.5.1 Inquérito Exploratório 

O inquérito exploratório pretende, para além de identificar a forma como a organização em estudo 

entende a gestão de informação, definir quais os factores que a organização considera relevantes, 

no âmbito da GI, para a avaliação do seu SGI. Os seus principais objectivos são: 

• caracterizar a forma como a organização vê a GI e os conceitos relacionados; 

• identificar os pontos mais importantes relativos à GI na organização e 

• seleccionar os factores considerados mais importantes para a GI. 

Um dos resultados do processamento dos dados obtidos é o conjunto de questões apropriadas para 

o questionário de auditoria. 

O questionário exploratório é composto por duas partes. Na primeira, pretende-se recolher 

informação sobre a organização em estudo no que respeita à forma como gere a informação, como 

são encaradas as questões da gestão de informação pelos seus colaboradores e como se relacionam 

os objectivos de cada unidade em análise com a estratégia do negócio. A segunda parte, 

desenvolvida a partir do modelo de Santana (2000) e do questionário e guião de entrevistas, 

desenvolvidos a partir deste modelo e validados em PMEs portuguesas (Santana, 2000), tem por 

objectivo identificar, na organização em estudo, os factores considerados relevantes para uma 

gestão de informação eficaz e eficiente, na óptica dos seus colaboradores. 

5.5.2 Data Flow Diagram (DFD) 

É muito importante que, através de pequenas entrevistas com as pessoas chave, se consiga definir 

com rigor qual o âmbito do sistema que se pretende avaliar e quais são as fronteiras deste sistema. 

Com estas entrevistas, o auditor deve ficar com uma visão clara dos seguintes pontos: 
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• quais são os recursos de informação base para o sistema em estudo (qual o input do 

sistema); 

• quais os resultados do processamento do sistema (qual o output do sistema); 

• quais as transformações aplicadas à informação ao longo do sistema (quais os processos 

existentes e a interacção entre eles); 

• quais os repositórios de informação existentes; 

• quais as entidades externas ao sistema que com ele interagem. 

Até se conseguir que o diagrama do processo em estudo traduza a realidade, é possível que existam 

várias iterações entre as entrevistas e o desenho do sistema. É fundamental que, para que a 

avaliação seja o mais correcta possível, o desenho do sistema de gestão de informação seja fiel ao 

sistema que existe na realidade. 

Quando se olha para a organização como um sistema integrado e dinâmico, identifica-se a 

necessidade de um sistema de GI que suporte, de forma adequada, o fluxo de informação no seu 

interior e nas suas fronteiras com o exterior. Este sistema pode ser definido como um conjunto de 

procedimentos, técnicas e mecanismos, organizados entre si, que suportam os fluxos de informação 

na organização, como que personificando o sistema nervoso da organização. 

Actualmente, confundem-se frequentemente os conceitos de Sistema de Informação e sistema 

informático. No entanto, existem muitos suportes não tecnológicos ao sistema de informação, como 

por exemplo as reuniões, os papéis, os relatórios, os formulários e o telefone. Todos estes suportes 

devem ser tidos em conta no desenho do sistema de GI. 

Existem várias abordagens que visam o desenho de um mapa da complexidade e perceber a 

robustez de um Sistema de Informação. Uma das técnicas mais populares e desenvolvidas, para o 

desenho do Sistema de Informação de uma organização, é a técnica chamada Diagrama de Fluxo de 

Dados, ou como é definido na literatura anglo-saxónica, DFD – Data Flow Diagram (Gane & 

Sarson, 1979; De Marco, 1978). O DFD é uma forma gráfica de descrever o fluxo de informação 

num sistema. 

Qualquer Sistema de Informação pode ter três tipos de fluxo de informação, como se pode 

visualizar na Figura 5: 

1. Informação que entra no sistema, proveniente de fontes externas 

2. Informação interna ao sistema 

3. Informação para fora do sistema, dirigida a “clientes” externos do sistema 
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Figura 5 - Fluxos básicos de um Sistema de Informação 

As definições de um DFD identificam quatro classes diferentes de entidades básicas, que podem 

ser combinadas de forma a se conseguir descrever qualquer Sistema de Informação. Estas classes e 

os seus principais atributos estão representados na Tabela 6. 

Tabela 6 - Classes de Entidades num DFD 

Classe Atributos 

Entidade Externa 

• Nome 

• Descrição 

• Fluxos (de entrada e de saída) 

• Caracterização (volume de circulação de informação) 

Processo Interno 

• Nome 

• Descrição 

• Fluxos (de entrada e de saída) 

• Resumo da operação 

Arquivo de Informação 

• Nome 

• Descrição 

• Fluxos (de entrada e de saída) 

• Descrição dos dados (campos) 

• Quantidade de dados (e.g. registos por dia) 

• Tipo de acesso 

Fluxo de Dados 

• Nome 

• Descrição 

• Conteúdo 

• Fluxo (de onde para onde) 

 

Para cada uma destas entidades básicas, é definida uma simbologia que as representa no diagrama. 

As formas básicas que representam as classes de entidades num DFD estão apresentadas na Figura 

6. 
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Figura 6 - Formas básicas de um DFD 

O exemplo apresentado na Figura 7 representa uma utilização simples da técnica DFD, 

descrevendo um fluxo de informação desde a geração de uma necessidade de material para uma 

produção até à respectiva encomenda ao fornecedor. Existem, neste caso, dois processos no 

processamento da informação: o primeiro onde é determinada a quantidade de material necessária 

do fornecedor, tendo em conta o stock de material existente, e um segundo onde esta necessidade é 

ajustada aos pedidos que já existam ao fornecedor e que ainda não foram entregues. Um DFD 

completo que descreva um Sistema de Informação ou um subsistema de Informação consiste numa 

agregação de vários fluxos como este. 

 

Figura 7 - Exemplo de um DFD 

A técnica DFD permite a representação de qualquer processo de um Sistema de Informação de uma 

forma bastante simples e é uma das técnicas mais utilizadas no registo de análises a Sistemas de 

Informação. Um dos problemas desta técnica consiste no facto de não se conseguir representar a 
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informação de controlo do Sistema, por outras palavras, apenas se representa a informação 

necessária à execução dos processos do negócio. Um outro problema é o facto de não ser fácil 

representar um fluxo variável dependente de determinados factores. Normalmente, nestes casos, 

acaba por se utilizar um modelo misto entre o DFD e um diagrama de fluxo. No entanto, uma das 

grandes vantagens desta técnica é o facto de a sua utilização permitir detalhar a análise do sistema 

tanto quanto se desejar. 

Deve existir sempre um diagrama descritivo do contexto, onde são representados os principais 

fluxos entre os principais processos, entidades externas e arquivos. No seguimento da aplicação 

desta técnica, o diagrama pode ser decomposto, olhando-se qualquer um dos processos com o 

detalhe necessário, tornando cada nó num subsistema e analisando-o como um sistema 

independente. Esta interacção pode atingir um detalhe tão grande quanto se pretenda. 

No contexto da metodologia de avaliação aqui desenvolvida, espera-se que a aplicação da técnica 

DFD permita a identificação dos principais processos transformadores da informação e dos fluxos 

de informação existentes no sistema em análise. 

Depois de identificar estes processos no sistema de informação, o questionário da auditoria, 

apresentado no próximo ponto, será aplicado a cada um deles. Ter-se-á, então, uma imagem clara 

de todo o SGI, quais as suas potenciais fraquezas e quais os pontos que podem ser melhorados 

através da definição e aplicação das acções correctivas adequadas, como acontece com as 

auditorias aos sistemas da qualidade. 

5.5.3 Questionário da Auditoria 

A estrutura do questionário da auditoria foi desenvolvida com base no Modelo de Santana (2000) 

dos factores que influenciam a aprendizagem organizacional. Os factores apresentados no modelo 

condicionam a forma como a organização gere a informação e tira proveito das TIC para o efeito. 

O questionário de auditoria tem como objectivo avaliar o SGI na organização auditada. Desta 

forma desenvolveram-se e organizaram-se as questões de avaliação de acordo com os factores do 

modelo. 

O questionário é composto por vários grupos de questões, cada um correspondendo a cada um dos 

factores do modelo utilizado. Cada grupo de questões pretende avaliar a forma como o 

correspondente factor é tratado no processo em observação. O questionário da auditoria deverá ser 

aplicado a cada um dos processos identificados no DFD construído depois da aplicação do 

questionário exploratório. 

A eficácia da circulação de informação no sistema é, portanto, o resultado da forma como os vários 

processos funcionam e interagem. Dado que cada questão é avaliada de acordo com a interpretação 

que o auditor faz do objecto da questão, como proposta de uma regra para sistematização das 
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respostas possíveis, sugere-se o modelo a seguir apresentado. O auditor avalia a existência e a 

eficácia das medidas de gestão (no que respeita à GI) em função dos requisitos do processo em 

análise: 

• o elemento em questão está definido por escrito na documentação (e.g. procedimentos, 

instruções de trabalho) e descreve as interacções e responsabilidades? Se sim, 

• o objecto da questão pode ser comprovado na prática? 

A avaliação das respostas determina a pontuação de cada pergunta. A avaliação deverá ser 

efectuada de acordo com a Tabela 7. 

Caso o objecto da questão não faça sentido, por qualquer razão, no contexto do processo em 

análise, deve-se atribuir a resposta NA (Não Aplicável). Sempre que uma questão é considerada 

“Não Aplicável”, não é considerada na avaliação e, consequentemente, não entra nos cálculos do 

grau de cumprimento dos requisitos da auditoria. 

Tabela 7 - Regras para avaliação das respostas 

O objecto da pergunta... Avaliação e pontuação das respostas 

... está completamente definido na 
documentação? 

Sim Não Sim Não 
Sim/ 
Não 

... pode ser comprovado na prática? Sim Sim Na maior parte Não 

Pontuação 10 8 6 4 0 

 

De uma forma resumida, cada resposta pode ser interpretada de acordo com a Tabela 8. 

Cada questão aplicável poderá valer no máximo 10 pontos e no mínimo 0 pontos. A avaliação 

global da entidade em análise calcula-se com base na percentagem de cumprimento das questões 

aplicáveis. 

%
10º ×

= ∑
AplicáveisdeQuestõesn

pontos
lobalAvaliaçãoG  

A versão final deste questionário é apresentada no Error! Reference source not found., e foi 

implementada numa aplicação protótipo desenvolvida em Microsoft Access. Este programa 

permite a definição de diferentes questionários e manter uma base de dados de organizações 

auditadas, podendo assim servir como repositório das auditorias feitas a todas as organizações. A 
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aplicação pode ainda gerar, automaticamente, um relatório em Excel, que contém uma visão global 

da organização auditada, ao nível do processo e também todo o detalhe das questões efectuadas. 

Dado que o sistema é composto pelo conjunto dos processos (“nós”) identificados no DFD da 

organização, pode-se assumir que cada processo pode afectar o funcionamento do sistema como 

um todo, ou seja, considerar-se que um nó que esteja a ter um mau desempenho em termos de GI 

poderá ser visto com um estrangulamento no conjunto do funcionamento do sistema. Desta forma, 

com vista a simplificar o modelo de avaliação, considera-se que a avaliação do sistema como um 

todo corresponderá à média das avaliações atribuídas a cada processo. Poderia, no entanto, ser 

considerado um sistema de médias ponderadas, que atribuísse mais importância a determinados 

processos, considerados mais críticos, em detrimento de outros. Neste caso, teriam que se 

determinar as regras para tal, o que só se poderá aferir após diversas aplicações da metodologia e 

validação dos resultados obtidos. Para além disso, tais critérios seriam necessariamente variáveis, 

consoante o tipo de organização analisada, dado que os processos e a estrutura variam, de 

organização para organização. 

Tabela 8 - Interpretação das respostas 

Avaliação Interpretação 

10 pontos completamente definido na documentação e eficácia comprovada 

8 pontos não completamente definido, mas eficácia comprovada 

6 pontos completamente definido e eficácia comprovada na maior parte das vezes 

4 pontos não completamente definido, mas eficácia comprovada na maior parte das vezes 

0 pontos eficácia não comprovada, independentemente de definido na documentação 

NA não é aplicável ao processo em avaliação 

 

Sugere-se a utilização da versão simplificada, da média das avaliações individuais, dado que 

permite conseguir resultados aplicáveis em qualquer organização e torna o processo de auditoria 

mais simples, do ponto de vista de implementação e justificação. 

Tomando o exemplo das auditorias de qualidade, também estas são aplicadas a todas as áreas das 

organizações e a avaliação final resulta da média da avaliação de todas as vertentes da análise. Este 

modelo de avaliação é utilizado de uma forma bastante generalizada, o que permite concluir que os 

resultados práticos obtidos são bastante bons, apesar de eventualmente não ser o modelo mais 

“justo” ou cientificamente mais correcto já que, da mesma forma, existem áreas nas organizações 

mais importantes que outras, no que respeita à gestão da qualidade. 
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Pode-se colocar a questão de uma outra forma: basta um sector da organização que funcione mal, 

por mais pequeno e insignificante que seja, para poder comprometer o funcionamento de toda ela. 

No entanto, qualquer que seja o sistema de ponderação que se implemente, este pode ser facilmente 

configurado para cada aplicação específica. 

Seguindo os sete níveis descritos por Wilson (1997) para enquadramento da organização segundo o 

seu posicionamento na escala evolutiva no que respeita à Gestão de Informação, criou-se uma 

tabela de critérios que, de acordo com o resultado da auditoria em termos percentuais, fornece uma 

ideia mais precisa do posicionamento da organização na evolução em termos de Gestão de 

Informação. Por uma questão de simplicidade, aglomeraram-se alguns níveis de forma a ficarem 

apenas 4 níveis distintos para a interpretação do resultado da auditoria, conforme indicado na 

Tabela 9 (coluna do nível evolutivo). 

Tabela 9 - Interpretação do resultado da auditoria 

Avaliação (%) Nível evolutivo Descrição 

100% 

a 

90% 

+ Rede de Conhecimento Desenvolve a utilização da informação de forma a 
guardar e utilizar eficazmente o conhecimento existente 
na organização. 

90% 

a 

80% 

(+) Transformação 

Visão estratégica  

Revê o core business do negócio, a organização, as 
parcerias, os produtos e até os mercados; 

Desenvolve uma visão e as mudanças necessárias na 
forma de pensar na organização. 

80% 

a 

60% 

(-) Vantagem competitiva 

Valor acrescentado 

Procura atingir vantagem competitiva e sustentá-la, com 
base na utilização da informação; 

Utiliza a informação de forma a acrescentar valor aos 
produtos, serviços e relacionamento com os clientes. 

< 60% - Suporte à gestão 
operacional 

Conformidade 

Preenche os requisitos mínimos para a organização em 
termos de registo e manutenção da informação 
necessária ao suporte das operações, à gestão interna, 
apresentações, ao sistema de qualidade, etc.; 

5.5.4 Protótipo da aplicação informática para suporte da auditoria 

Pretende-se, nesta parte do trabalho, apresentar o desenvolvimento do protótipo de uma aplicação 

informática para registo das auditorias ao SGI efectuadas às organizações. Esta ferramenta 

funciona como um repositório dos dados recolhidos nas auditorias efectuadas ao longo do tempo a 

todas as organizações analisadas. Desta forma, é possível estudar a evolução do SGI numa 

organização e proceder a comparações entre organizações ou entre processos, de acordo com os 

critérios que eventualmente se pretendam. 
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5.5.4.1 Especificação da aplicação 

A aplicação permite efectuar as seguintes operações: 

• manter lista de organizações 

• manter lista e estrutura dos questionários 

• manter os dados recolhidos pela aplicação dos inquéritos a cada organização (auditorias) 

• consultar a informação recolhida nas auditorias 

• visualizar a comparação dos dados recolhidos em duas auditorias (com aplicação do 

mesmo questionário) 

Na Figura 8 é apresentado o diagrama UML use-case correspondente. Relativamente à sequência 

das operações realizadas na aplicação, devem seguir o fluxo apresentado no diagrama de 

actividades (UML) da Figura 9. 

 

 

 

 

Figura 8 - UML use-cases 

 

Figura 9 - Diagrama de Actividades (UML) 
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5.5.4.2 Escolha da tecnologia de suporte à aplicação 

Para o desenvolvimento do protótipo foi utilizado o software Microsoft Access, uma vez que se 

trata do desenvolvimento de uma aplicação para testar o conceito, para a qual não se colocam 

questões em termos de segurança de dados e robustez da aplicação. 

Um dos principais objectivos é desenvolver uma estrutura de dados que permita o armazenamento 

e consulta da informação recolhida através das auditorias, bem como toda a informação que serve 

de base às próprias auditorias, nomeadamente a constituição dos questionários e a informação 

relativa às organizações e processos analisados. 

5.5.4.3 Desenvolvimento do protótipo 

No desenvolvimento do protótipo da aplicação foram seguidos os passos normais utilizados no 

desenvolvimento de uma aplicação de bases de dados. 

Começou-se por determinar o objectivo da base de dados e quais os objectos que a base de dados 

deveria armazenar. Com base nesta análise, desenvolveu-se um modelo para a estrutura das tabelas 

necessárias e quais as relações existentes entre elas. Continuou-se o desenvolvimento da estrutura 

de tabelas detalhando os campos necessários em cada uma e qual o tipo de dados que cada campo 

deveria conter. A estrutura de tabelas e o detalhe dos campos de cada uma delas são apresentados 

no Error! Reference source not found.. 

Dado que esta aplicação é apenas um protótipo que se pretende funcional, optou-se por não aplicar 

qualquer tipo de máscara para formatação dos dados nem regras de validação na introdução de 

dados. 

Depois de construída a aplicação, foram efectuados testes ao seu desenho e funcionamento. Por 

fim, foi utilizada na aplicação da metodologia de auditoria à organização em estudo. 

5.5.4.4 Aplicação final 

A aplicação é iniciada com um menu principal, representado na Figura 11. Deste menu inicial 

pode-se navegar para outras opções, de acordo com o mapa apresentado na Figura 10. 

Do formulário das Organizações (Figura 12) é possível passar para o formulário das Auditorias 

(Figura 14), que neste caso apresentará apenas as auditorias efectuadas à organização onde o 

utilizador se posicionou previamente. 
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Figura 10 - Interacção entre os formulários da aplicação 

No formulário dos questionários (Figura 13), o auditor pode construir vários tipos de questionário. 

A estrutura de cada questionário passa sempre por um ou vários grupos de questões (partes) e pelas 

questões que constituem cada uma destas partes. Por uma questão de simplicidade, considera-se 

que as respostas são todas do mesmo tipo, ou seja têm um valor (NA, 0, 4, 6, 8, 10) e um campo de 

descrição onde o auditor pode colocar observações relativamente a cada ponto em questão. 

Quando o utilizador se encontra no formulário das auditorias, pode entrar no detalhe da auditoria 

utilizando um dos botões de opção, depois de seleccionar qual o processo que quer consultar. Abre-

se então uma nova janela com o questionário correspondente. Esta janela é desenhada em tempo 

real, de acordo com a estrutura do questionário que foi utilizado para avaliar o processo em questão 

e das respostas recolhidas na auditoria. Caso a auditoria ainda não tenha sido efectuada, é criada 

uma janela com base no questionário utilizado, mas com todos os campos vazios, para que o 

auditor possa proceder ao seu preenchimento, no decorrer da aplicação do questionário. 
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Figura 11 - Formulário: Menu principal 

 
Figura 12 - Formulário: Organizações 
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Figura 13 - Formulário: Questionários 

 
Figura 14 - Formulário: Auditorias 
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Figura 15 - Formulário: Aplicação dos questionários 

De acordo com a estrutura de dados apresentada no ponto anterior, a informação apresentada na 

Figura 16 sob a forma de cilindros é utilizada em cada um dos formulários, de acordo com as setas 

indicadas. 

 

 

Figura 16 - Informação utilizada em cada formulário da aplicação 

No formulário das auditorias existem ainda mais duas opções, uma opção para que o sistema 

recalcule a avaliação da auditoria (relativamente a todos os processos da organização) e outra que 
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permite a exportação da auditoria para um relatório em Microsoft Excel com a seguinte estrutura 

em folhas de cálculo: 

• Informação geral – dados da organização, data da auditoria, auditores, resultados gerais de 

cada um dos processos e classificação final; 

• Resumo – Grau de desempenho de cada um dos processos em cada classe de factores 

avaliados (de acordo com as questões aplicáveis); 

• Uma folha por cada processo com o detalhe das questões, avaliação de cada uma e 

observações. 

Este documento, apresentado no Error! Reference source not found., será utilizado como 

relatório final, podendo o auditor adicionar alguns comentários gerais, gráficos que traduzam 

alguns resultados importantes e também uma lista com as acções correctivas recomendadas, de 

acordo com a observação efectuada da realidade da organização. 
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6 Desenvolvimento das ferramentas e validação da metodologia 

Depois de se ter procedido ao desenvolvimento conceptual da metodologia nos capítulos anteriores, 

pretende-se, neste ponto, apresentar o desenvolvimento das ferramentas e a validação da 

metodologia desenvolvida e da ferramenta de auditoria ao Sistema de Gestão de Informação. Após 

uma breve caracterização da organização em estudo, começa-se por indicar, de uma forma 

resumida, os passos da metodologia e faz-se depois uma descrição mais pormenorizada de cada um 

deles, da forma como foram desenvolvidos e quais as justificações para as opções tomadas. É 

também efectuada a análise e discussão dos resultados obtidos com a aplicação da metodologia. 

6.1 Caracterização da Organização em estudo 

A metodologia aqui desenvolvida foi validada numa empresa industrial localizada na região de 

Aveiro. Devido a questões relacionadas com a política de informação da empresa, não é possível 

divulgar a sua identidade, bem como alguns dados mais concretos. Desta forma, apresentam-se 

apenas alguns factos considerados relevantes para a sua caracterização e posicionamento no âmbito 

deste estudo (Tabela 10). 

Tabela 10 - Principais características da empresa em estudo 

Dimensão Grande Empresa 

Sector de Actividade Indústria metalomecânica 

Nº de colaboradores > 1000 

Ano de fundação 1977 

Certificada pelas normas ISO 9000:2000 e 14000 

Presença mundial em mais de 50 países 

Empresa líder nos mercados nacional e europeu na sua 
área e negócio 

Outras informações 

Figura no ranking das 100 melhores empresas da revista Exame de 2004. 

 

Apesar de a organização ser composta por mais de 1000 colaboradores, o estudo abrangeu apenas 

os colaboradores indirectos (cerca de 250), dado que as suas actividades são as mais ricas no que 

respeita ao processamento e gestão da informação. 

O estudo foi efectuado transversalmente, recolhendo informação de vários departamentos, na fase 

de desenho da ferramenta de avaliação. Relativamente à aplicação da ferramenta de auditoria, esta 
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centrou-se exclusivamente no departamento de Logística desta organização. Este departamento é 

responsável pela logística dos produtos acabados, contacto com os clientes, planeamento de 

produção, aprovisionamento dos componentes necessários para a produção e contacto com os 

fornecedores.  

O departamento de logística é muito interessante, enquanto objecto de estudo relativamente à 

gestão de informação, dado que é composto por várias áreas com responsabilidades distintas e 

fortemente dependentes dos fluxos de informação existentes. A Tabela 11 sistematiza as principais 

responsabilidades e funções de cada uma das áreas do departamento. 

Conforme se pode visualizar na Figura 17, a logística abrange, numa organização industrial, uma 

grande parte dos fluxos de informação e de materiais. 

 

Figura 17 - Enquadramento da logística no processo de uma indústria 

Tabela 11 - Áreas e responsabilidades do departamento de Logística 

Área Principais responsabilidades 

Serviço ao Cliente 

• Atendimento dos clientes 
• Processamento das encomendas 
• Tratamento das reclamações 
• Negociação dos prazos de entrega 

Planeamento de 
produção 

• Definição do plano de produção 
• Gestão dos stocks 

Aprovisionamento 

• Definição do plano de necessidades de materiais 
• Contacto com os fornecedores 
• Escalonamento das encomendas e entregas conforme as necessidades de 

produção 
• Organização dos transportes de abastecimento 
• Gestão dos stocks 

Expedição 

• Controlo dos operadores logísticos e de transportes 
• Negociação dos contratos com os fornecedores logísticos 
• Coordenação das expedições para os clientes 
• Gestão dos armazéns 
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6.2 Passos do processo de validação da metodologia desenvolvida 

A investigação prática tem por objectivo a validação de uma metodologia de avaliação passível de 

ser aplicada à organização em estudo e que respeite os seguintes constrangimentos: 

• tem que ter uma aplicação exequível e moderada em termos de recursos requeridos; 

• tem que facultar a informação necessária para uma correcta caracterização da organização; 

• deve fornecer pistas para o desenvolvimento da organização, em termos de Gestão de 

Informação. 

A aplicação da metodologia desenvolvida consistiu nos seguintes passos: 

• Aplicação do questionário exploratório, que permitiu: 

o Identificar a postura da organização relativamente à problemática da Gestão de 

Informação; 

o Identificar os factores considerados críticos pela organização na Gestão de 

Informação; 

• Processamento estatístico dos dados obtidos 

o Nas 1ª e 2ª partes do questionário, utilizando estatística descritiva; 

o Na 3ª parte, utilizando a análise factorial como método para redução de dados; 

• Desenvolvimento do questionário de Auditoria, com base nos factores considerados 

relevantes pela organização; 

• Aplicação da ferramenta de auditoria à Gestão de Informação na organização seleccionada: 

o Identificação dos processos e fluxos de informação na organização (pequeno 

questionário/entrevista); 

o Desenvolvimento do DFD da organização em estudo; 

o Aplicação do questionário da Auditoria a cada processo identificado no DFD; 

o Construção do relatório final com a análise dos processos mais problemáticos, com 

vista à percepção do que pode estar mal e como pode ser corrigido, resultando daí 

uma lista de acções correctivas a implementar em cada um dos processos. 

 

O primeiro passo permite caracterizar o modo como a organização encara e trata as questões 

relacionadas com a Gestão de Informação e identificar os factores considerados importantes para a 

GI. 
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Após a definição da granularidade pretendida para o estudo, com o desenvolvimento do DFD, o 

auditor adquire uma visão geral da forma como o sistema de informação está organizado, quais são 

os processos existentes, quais os recursos de informação utilizados e quais os arquivos a considerar. 

Através da aplicação do questionário de Auditoria a cada processo identificado no DFD e através 

da análise dos processos da organização, torna-se então possível identificar as não-conformidades 

existentes no sistema. Com base nessas não-conformidades, é possível traçar as acções correctivas 

mais adequadas para a melhoria do sistema de Gestão de Informação (Figura 18). 

A lista das acções correctivas resultante do relatório da auditoria fornece à organização um rumo a 

seguir no seu processo de melhoria contínua do Sistema de Gestão de Informação. 

Foram utilizados diferentes métodos de análise para as diversas fases da metodologia. Na primeira 

e segunda parte do inquérito de enquadramento foi utilizada estatística descritiva, no sentido de 

identificar o grau de comunicação e transparência existente na organização e a forma como a 

organização encara a problemática relacionada com a Gestão de Informação. Após a análise das 

respostas obtidas, traçaram-se linhas orientadoras no que respeita ao posicionamento da 

organização relativamente à Gestão de Informação. Na terceira parte deste inquérito recorreu-se à 

análise factorial, com o fim de determinar quais as variáveis mais importantes no que se refere à 

sua influência na forma como se gere a informação. 

 

Figura 18 - Processo de Auditoria 
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Na identificação dos fluxos de informação e desenho do respectivo DFD, foi inventariada a 

principal informação que circula no sistema e os processos existentes, entidades envolvidas e 

arquivos utilizados. O desenvolvimento do DFD foi resultado de um trabalho conjunto com os 

responsáveis por cada uma das áreas funcionais da organização, daí que a validação seja feita ao 

mesmo tempo que se desenvolve o modelo. 

O método de análise utilizado para a auditoria consistiu na aplicação do questionário aos 

colaboradores intervenientes em cada um dos processos existentes e medição dos resultados. 

Posteriormente, após a avaliação de cada um dos processos e a conclusão do relatório final, 

determinaram-se as acções correctivas consideradas mais importantes a implementar no sistema de 

Gestão de Informação, com base nos resultados obtidos na auditoria. Estas acções correctivas 

foram apresentadas aos responsáveis por cada uma das áreas, de forma a obter a sua validação dos 

pontos identificados como os mais frágeis no sistema de Gestão de Informação. Desta forma, foi 

possível fechar o ciclo de desenvolvimento da ferramenta, uma vez que se procedeu a uma 

avaliação do resultado final da sua aplicação junto dos responsáveis pelos processos. 

6.2.1 Inquérito exploratório 

O inquérito exploratório foi desenvolvido no âmbito de ser um questionário genérico aplicável a 

empresas, departamentos de empresas, serviços de apoio ou qualquer outro tipo de organização. Os 

seus principais objectivos são: 

• caracterizar a forma como a organização vê a Gestão de Informação e os conceitos com ela 

relacionados; 

• identificar os pontos mais críticos em termos de gestão de informação na organização; 

• validar se os factores propostos são de facto importantes ou não para a GI; 

• seleccionar para cada factores as variáveis consideradas pelos inquiridos mais relevantes 

para a GI; 

• desenvolver as questões apropriadas para o questionário de auditoria. 

As respostas devem ser interpretadas pelos inquiridos de acordo com as funções que desempenham 

e com o ambiente profissional em que estão inseridos. Cada inquirido deve responder a todas as 

questões e caso tenha dúvidas na interpretação da pergunta deve assinalar, não sendo assim a 

resposta considerada. Durante a análise dos dados, estas não respostas serão tratadas da forma mais 

conveniente. Nas respostas, cada inquirido deve considerar todo o tipo de informação que recebe e 

não apenas o que se prende com o sistema informático, ou seja, deve também considerar os 

relatórios em papel, os contactos com outros colaboradores (verbais), as reuniões, entre outros. 
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O inquérito divide-se em três partes, com diferentes objectivos. Na primeira parte identifica-se o 

inquirido e o cargo que ocupa, incluindo o seu enquadramento na hierarquia da organização. Para 

além disso, pretende-se avaliar se o inquirido tem conhecimento da missão e objectivos da 

organização e se percebe a relação desses objectivos com os objectivos da sua própria função.  

Relativamente ao enquadramento do inquirido na estrutura hierárquica, foi utilizado o modelo de 

Mintzberg (1999), representado na Figura 19. 

 

Figura 19 - Modelo hierárquico de enquadramento utilizado 

Nos vários níveis deste modelo incluem-se actividades como os exemplos apresentados na Tabela 

12. 

Tabela 12 - Exemplos de enquadramento de actividades no modelo hierárquico 

Gestão de topo Gestores de topo, concelho de administração e equivalentes 

Linha hierárquica 
média 

Gestores intermédios, directores funcionais, chefes de serviço, ... 

Tecnoestrutura 
Planeamento estratégico, analistas, engenheiros, contabilistas, planificação da 
produção, formação, métodos de trabalho, ... 

Funções de 
apoio/logística 

Serviços jurídicos, relações públicas e laborais, investigação e desenvolvimento, 
definição de preços, processamento de salários, recepção, correio, cantina, ... 

Núcleo operacional Agentes de compras, operadores, montadores, vendedores, expedidores, ... 

 

A segunda parte pretende averiguar a forma como a organização e o inquirido encaram a Gestão de 

Informação e todos os problemas associados, a forma como se gerem as TIC e quais as razões que 

levam ao registo de informação. 

A terceira parte apresenta os factores que podem influenciar a forma como o inquirido trata a 

informação no seu trabalho. O inquirido deve avaliar cada uma das variáveis de acordo com a 

escala de Likert apresentada na Tabela 13. 
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Tabela 13 - Escala de avaliação das variáveis 

impacto muito 
negativo 

impacto 
negativo 

nenhum 
impacto 

impacto 
positivo 

impacto muito 
positivo 

 

A construção desta parte do inquérito teve por base o modelo de Santana (2000), desenvolvido no 

contexto da aprendizagem organizacional. Este modelo visa uma sistematização dos factores 

condicionantes dos processos de aquisição, interpretação, partilha e armazenamento de informação 

(Figura 20). Considerando a relação entre a informação e o conhecimento (Figura 21) e sendo a GI 

um elemento chave para a aprendizagem organizacional, assume-se que este modelo pode ser 

directamente aplicado aos conceitos relacionados com a forma como se gere a informação. 

 

 
 

Figura 20 - Modelo dos factores condicionantes da Aprendizagem Organizacional 

Os factores definidos no modelo como determinantes na aprendizagem organizacional, ou seja, no 

contexto deste trabalho, na forma como a organização trata e utiliza a informação e se serve dela 

para evoluir são o ambiente externo, a estratégia, a cultura organizacional, a gestão e liderança, a 
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estrutura e organização, as pessoas, as rotinas, procedimentos e processos, os recursos disponíveis e 

as TICs. 

Estes factores são considerados neste trabalho, tendo por base a assunção de que a GI é uma das 

pedras basilares para que seja possível atingir um estado de aprendizagem organizacional. Assim, o 

conjunto de factores que influencia a aprendizagem condiciona, por sua vez, a GI considerando que 

o Sistema de GI é a base para qualquer sistema de aprendizagem organizacional e gestão do 

conhecimento (Petrides, 2002; Standing & Benson, 2001; Henczel, 2001). 

 

 
 

Figura 21 - Dados, Informação e Conhecimento 

O conjunto de variáveis que podem condicionar a gestão de informação apresentados no 

questionário foram desenvolvidos e agrupados nas categorias anteriormente apresentadas, 

conforme indicado na Figura 22. 

O inquérito exploratório tem por objectivo identificar o comportamento e a postura da organização 

em relação à Gestão de Informação e permitir seleccionar, através da análise estatística das 

respostas, os factores que mais influências têm na GI para o conjunto de pessoas inquiridas. A 

estrutura do questionário é apresentada no Error! Reference source not found.. 

6.2.2 Aplicação do inquérito exploratório 

O inquérito foi aplicado na empresa em estudo, tendo sido distribuído por colaboradores indirectos 

(não relacionados com a produção) de vários departamentos e níveis hierárquicos, que constituem o 

universo em estudo, dado que estes colaboradores são na organização os que mais dependem da 

forma como é efectuada a aquisição, gestão e produção de informação. 

A taxa de respostas obtida foi de 74% com um total de 51 respostas de 69 inquéritos distribuídos a 

pessoas que potencialmente iriam responder ao inquérito. A principal razão para a não resposta por 

parte de alguns inquiridos terá sido a sua falta de disponibilidade, dada a dimensão e complexidade 

do questionário. 

Não ocorreram casos de falta de respostas por problemas na interpretação do questionário o que é 

bastante satisfatório. 
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Figura 22 - Modelo utilizado no desenvolvimento do inquérito de enquadramento 

As respostas obtidas podem ser caracterizadas em termos de departamentos e funções na empresa 

dos respectivos inquiridos através do Gráfico 1 e do Gráfico 2. 

Respostas por departamento
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Gráfico 1 - Distribuição das respostas por departamento 
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Respostas por Área

35%

65%

Técnica

Administrativa
 

Gráfico 2 - Distribuição das respostas por área 

A relação utilizada para classificar os departamentos nas áreas Técnica e Administrativa foi a 

apresentada na Tabela 14. 

Tentou-se diversificar, ao máximo, as áreas abrangidas pelos inquiridos, tendo sido conseguida a 

representação de uma grande variedade de departamentos. Agrupando os departamentos apenas nas 

componentes Técnica e Administrativa, pode-se constatar que 65% das respostas provêm das áreas 

administrativas. 

Tabela 14 - Classificação dos departamentos por área 

Área Departamento 

Logística 

Vendas 

Pessoal 
Administrativa 

Contabilidade 

Informática 

Produção 

Serviços 

Desenvolvimento 

Engenharia 

Técnica 

Qualidade 
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Em relação ao número de respostas pelos níveis hierárquicos considerados na caracterização dos 

inquiridos, conforme se pode visualizar no Gráfico 3, a maior parte das respostas provêm das 

classes intermédias, classes estas que são, normalmente, grandes “processadores” de informação. 

Nº de respostas por posição hierárquica
0 5 10 15 20 25

Gestão de topo

Linha hierárquica média

Tecnoestrutura

Funções de apoio

Núcleo operacional Nº de respostas

 

Gráfico 3 - Distribuição das respostas na hierarquia 

Em termos da representatividade dos inquiridos, pensa-se ter conseguido uma boa amostra dos 

potenciais clientes (internos) de uma boa e eficaz gestão de informação numa organização. 

O principal ponto fraco neste estudo é, sem dúvida, o reduzido número de respostas para que seja 

possível uma análise estatística verdadeiramente significativa. Tendo por base apenas uma 

organização, e dado que o universo se torna bastante limitado, é muito difícil conseguir um número 

representativo de respostas em termos estatísticos. De qualquer forma e relativamente a este estudo, 

dado que foi utilizada a análise factorial das respostas com o intuito de reduzir o volume de 

variáveis, as 51 respostas obtidas enquadram-se nas relações apresentadas na Tabela 17, segundo 

Hair Jr. et al. (1995), com a dependência da significância dos factores relativamente ao tamanho da 

amostra na análise factorial. 

Com base na análise da informação recolhida através deste questionário, foi então desenvolvido o 

conjunto de questões a incorporar na ferramenta de auditoria. 

6.2.3 Construção do questionário de auditoria 

Com base nos resultados obtidos na parte 3 do inquérito exploratório foi desenvolvido o 

questionário de auditoria. A análise aplicada aos dados recolhidos permitiu a redução das variáveis 

originais. O objectivo é identificar as variáveis consideradas fundamentais, dentro de cada factor, 

para uma boa Gestão de Informação. Para esse efeito utilizou-se a Análise Factorial, com recurso à 

ferramenta SPSS. 
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As respostas dos inquiridos foram codificadas de acordo com a Tabela 15. 

Tabela 15 - Codificação das respostas 

Resposta 
impacto muito 

negativo 
impacto 
negativo 

nenhum 
impacto 

impacto 
positivo 

impacto muito 
positivo 

Codificação 1 2 3 4 5 

 

A Análise Factorial analisa as relações existentes entre um grande número de variáveis e explica 

estas variáveis em termos dos seus factores comuns. O objectivo é condensar a informação contida 

num número original de variáveis, num conjunto menor, com a mínima perda de informação. 

A Análise Factorial é uma técnica cada vez mais utilizada na investigação em todos os sectores 

relacionados com problemas empresariais. É particularmente apropriada para análise de padrões de 

relacionamentos complexos e multidimensionais, identificados por investigadores ou colaboradores 

das empresas. Este tipo de análise permite, ainda, determinar se se pode ou não condensar ou 

sintetizar informação num conjunto menor de factores ou componentes. Esta última vertente 

corresponde, precisamente, à análise que se pretende efectuar aos dados recolhidos com o inquérito 

exploratório. 

O resultado final pretendido com a análise é uma redução de dados (data reduction), a partir do 

conjunto de variáveis lançadas pelo inquérito exploratório. Isso consegue-se através do cálculo dos 

pesos (scores) de cada variável para cada dimensão subjacente e substituição destas pelas variáveis 

originais, de acordo com o critério apresentado na Tabela 17. 

Segundo Hair Jr. et al. (1995), o tamanho da amostra para a Análise Factorial deve ser maior do 

que 50, de preferência maior do que 100. No mínimo, a amostra deverá ser 5 vezes o número de 

variáveis a analisar, mas um valor mais aceitável será 10 vezes o número de variáveis a analisar. 

Neste caso, e como a recolha de dados se processa numa única organização, o número de respostas 

ficou seriamente condicionado e não foi possível ajustá-lo, em tempo útil, ao número de variáveis 

em estudo. Como cada grupo de variáveis é composto, em média, por 15 variáveis, isso implicaria 

que a amostra fosse, no mínimo, de 75 inquéritos respondidos. 

Na análise factorial, eigenvalue significa a soma de cada coluna dos quadrados das cargas para um 

factor (latent root). Representa a quantidade de variância contabilizada, ou explicada, por cada 

factor. 

O analista deve sempre tentar conseguir o conjunto de factores mais representativos e com a 

moderação possível. O Scree test permite determinar o número óptimo de factores a determinar. 
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Na interpretação dos factores devem-se seguir 3 passos para a derivação da solução factorial final 

(Hair Jr. et al., 1995). Primeiro, determina-se a matriz factorial não rodada, que permite uma 

indicação preliminar do número de factores a extrair. Posteriormente, aplica-se um método 

rotacional, o que vai permitir encontrar uma solução factorial mais simples e fácil de interpretar. 

Por fim e se necessário, o analista deve procurar adaptar as variáveis ou os métodos de análise, 

eliminando variáveis da análise, aplicando um método rotacional diferente, alterando o número de 

factores a extrair, ou mesmo utilizando um método de extracção diferente. Caso seja necessário, 

deve-se voltar ao primeiro passo. 

Tabela 16 - Critério prático de significância 

Carga do factor 
(em módulo) 

Significância 
% da explicação das 

variáveis 

c < 0.30 Nível mínimo 10% 

0.30 < c < 0.50 Importantes  

c > 0.50 Significantes 25 % 

 

Como método de rotação de factores, utilizou-se o método VARIMAX, dado que simplifica as 

colunas da matriz factorial, aproximando as cargas de 1, -1 e 0 em cada coluna. Este método 

facilita a interpretação dos factores. Quando as correlações são próximas de +1, a associação é 

positiva, quando são próximas de -1, a associação é negativa e quando são próximas de 0, significa 

que não têm associação. 

Dado que o tamanho da amostra é inferior a 100, não foi possível utilizar o critério prático de 

significância que utiliza as regras da Tabela 16. Assim, optou-se por um critério dependente do 

tamanho da amostra (Hair Jr. et al., 1995), tal como representado na Tabela 17. 

Tabela 17 - Critério dependente do tamanho da amostra 

Carga do factor 
(em módulo) 

Tamanho mínimo da 
amostra 

0.300 350 

0.350 250 

0.400 200 

0.450 150 

0.500 120 

0.550 100 

0.600 85 

0.650 70 

0.700 60 

0.750 50 



 

84 

Assim, e de acordo com os critérios apresentados por Hair Jr. et al. (1995), e dado que a amostra 

conseguida (51 respostas) se encontra no escalão mínimo, deveriam considerar-se significativas na 

análise factorial as variáveis com cargas superiores a 0.750. No entanto, dado que, com este 

critério, o número de questões resultantes para o questionário da auditoria seria bastante reduzido 

para alguns grupos de variáveis, optou-se por considerar significativas as variáveis com cargas na 

matriz rodada superiores a 0.700. 

O risco decorrente desta decisão prende-se, principalmente, com o facto de se poderem estar a 

considerar questões por excesso no questionário da auditoria. Em termos de auditoria, isto poderá 

significar que se estão a auditar pontos menos importantes no sistema de Gestão de Informação, o 

que não é um factor crítico na aplicação que se pretende para a ferramenta de auditoria. 

Na análise factorial, quanto maior for a amostra menor necessita de ser a carga de cada variável 

para que esta seja considerada significante. Da mesma forma, quanto maior for o número de 

variáveis em estudo, também menor necessita de ser a carga de cada uma para que seja considerada 

significante. Por outro lado, quanto mais factores se pretenderem no resultado da análise, maior 

terá que ser a carga a considerar. 

Para a Análise Factorial foi utilizado o software SPSS. No que respeita às opções descritivas e de 

extracção foi utilizado o teste de esfericidade KMO and Bartlett’s para avaliação da matriz de 

correlação e o método de Análise das Componentes Principais. O método de rotação utilizado foi o 

VARIMAX.  

Para avaliar o impacto da exclusão das questões, sugerida pela Análise Factorial, analisou-se a 

variação do coeficiente de adequação alfa-cronbach. Assim, organizaram-se as questões por cada 

factor resultante da análise, por ordem decrescente do valor de extracção. Após retirar as questões 

com extracções inferiores a 0.700 procedeu-se à análise de adequação. 

Os resultados obtidos são apresentados da Tabela 18 à Tabela 26. A coluna decisão indica se a 

questão foi utilizada, ou não, no questionário de auditoria. O critério utilizado para considerar as 

variáveis significativas foi terem uma carga superior a 0.700, tendo em atenção o resultado da 

variação do coeficiente de adequação alfa-Cronbach, quando retirada cada uma das variáveis. Desta 

forma, foram consideradas algumas variáveis com uma carga inferior a 0.700, apesar de esta opção 

não estar completamente de acordo com o critério de Hair et al. (1995). O facto de o coeficiente de 

adequação piorar quando a variável é retirada indica que, apesar de ter um valor de extracção 

baixo, a variável é coerente com as restantes variáveis do factor encontrado. O resultado desta 

abordagem terá como implicação apenas que sejam consideradas mais variáveis do que as 

sugeridas pela Análise Factorial. 
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Tabela 18 - Resultados da Análise Factorial (Ambiente externo) 
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Item do questionário exploratório Alfa-cronbach Decisão 
Factor 

(interpretação) 
Questão para a auditoria 

1. Ambiente Externo   

3.1.06 0.750 
Facilidade de contratação de colegas 
de trabalho com boa formação em TIC 

            Manter 
Os seus colaboradores 
têm formação adequada 
em TIC? 

3.1.10 0.680 
Necessidade de ligações informáticas 
com entidades externas (clientes, 
fornecedores, bancos, ...) 

      
0.

73
7 

    Manter 
São mantidas ligações 
de dados com entidades 
externas? 

3.1.11 0.650 
Nível a que se faz a recolha de dados 
acerca dos clientes (e.g. 
necessidades do "mercado") 

    
0.

73
8 

      Retirar   

3.1.13 0.635 

Nível a que se faz o 
acompanhamento/monitorização das 
empresas concorrentes 
("benchmarking") 

  
0.

77
0 

        Retirar   

1.1 
(18.491) 

3.1.08 0.601 

Disponibilidade de boas fontes de 
informação no mercado (livros, 
revistas, fóruns de discussão, "sites", 
…) 

0.
79

3 
          Retirar 

Disponibilidade 
de pessoas com 
conhecimentos 

em TIC 

  

3.1.15 0.774 
A sua rede de contactos fora da 
organização 

            Manter 
É mantida uma rede de 
contactos no exterior da 
organização? 

3.1.14 0.716 
Colaboração com entidades externas 
(troca de experiências e formas de 
trabalhar) 

  
0.

61
7 

        Manter 
Existem acções 
colaborativas com 
entidades externas? 

1.2 
(33.422) 

3.1.12 0.646 
Grau de exigência dos "clientes" da 
sua informação (internos e externos) 0.

68
8 

          Retirar 

Acesso a 
informação e 
conhecimento 

externos 

  

3.1.05 0.860 
Preço do software específico para o 
seu trabalho 

            Manter 
O software de que 
dispõe adequa-se ao 
seu trabalho? 

3.1.04 0.850 
Preço dos computadores (hardware) 
disponíveis no mercado 

  
0.

79
3 

        Manter 
O equipamento de que 
dispõe adequa-se ao 
seu trabalho? 

1.3 
(48.074) 

3.1.09 0.632 
Preço do acesso às fontes de 
informação externas 0.

74
1 

          Retirar 

Custo da 
componente 

informática da 
informação 

  

3.1.03 0.807 

As regras impostas externamente 
sobre o armazenamento de dados 
(por exemplo legislação relativa ao 
arquivo morto, exigências das normas 
de qualidade) 

            Manter 

São cumpridas as 
normas oficiais no que 
respeita ao 
armazenamento de 
dados? 

1.4 
(60.529) 

3.1.02 0.801 
Exigências legais relacionadas com 
relatórios ou inquéritos para o Estado 0.

60
8 

          Manter 

Exigências legais 
relativas ao 

armazenamento 
de dados e de 
documentação 

Existem ferramentas 
que facultem a 
informação necessária 
para relatórios e 
inquéritos oficiais? 

3.1.01 0.806 
Os incentivos do Estado para 
aquisição de equipamentos de SI e 
TIC 

            Manter 

Existem e são utilizados 
incentivos do Estado 
para aquisição de SI e 
TIC? 1.5 

(70.280) 

3.1.07 -0.765 
Restrições no acesso a informação 
externa (impostas por regras da 
empresa) -0

.8
14

 
          Manter 

(negação) 

Acesso a 
informação 

externa e ao 
equipamento 
necessário Tem facilidade em 

aceder a informação 
externa? 
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Tabela 19 - Resultados da Análise Factorial (Cultura) 
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Item do questionário exploratório Alfa-cronbach Decisão 
Factor 

(interpretação) 
Questão para a 

auditoria 

2. Cultura 

3.2.02 0.839 
Grau de comunicação interna (troca 
de informação) ao nível formal 

            Manter 

Existem procedimentos 
escritos relativamente 
ao fluxo de informação 
oficial na organização? 

3.2.03 0.731 
Grau de comunicação interna (troca 
de informação) ao nível informal 

            Manter 
Existe comunicação 
informal na 
organização? 

3.2.01 0.730 
Grau de definição da missão e visão 
do seu departamento 

            Manter 
Está definida a missão e 
visão do departamento? 

3.2.05 0.701 
Promoção (facilitação) da rede de 
contactos dos colaboradores 

  
0.

78
4 

        Manter 

Existe uma promoção da 
rede de contactos entre 
colaboradores da 
organização? 

2.1 
(17.132) 

3.2.04 0.473 
Grau de colaboração entre as 
pessoas (entreajuda, troca de 
experiências e conhecimentos, etc.) 0.

78
0 

          Retirar 

Comunicação 
interna 

  

3.2.07 0.873 
Colaboração com entidades externas 
à Organização (e.g. em projectos com 
fornecedores ou clientes) 

            Manter 

São realizados projectos 
de cooperação com 
entidades externas 
(fornecedores, clientes, 
universidades)? 

3.2.10 0.851 
Grau de intercâmbio de experiências 
e conhecimento com outras empresas 

        

 
  Manter 

Existem acções 
colaborativas com 
entidades externas? 

2.2 
(33.815) 

3.2.08 0.845 
Contacto com colaboradores de 
outras Organizações ou países 
(diferentes culturas) 0.

87
6 

      

 
  Manter 

Comunicação 
com o exterior 

Existe diversidade 
cultural na organização? 

3.2.12 0.822 
Introdução e utilização de novas 
tecnologias 

            Manter 
É visível uma utilização 
generalizada das novas 
tecnologias? 

2.3 
(48.050) 

3.2.11 0.780 
Promoção do seu desenvolvimento 
contínuo (novas capacidades) 0.

80
5 

          Manter 

Desenvolvimento 
de processos 
baseados na 
utilização de 

novas tecnologias 

Está definido um 
processo de 
desenvolvimento 
contínuo dos 
colaboradores? 

3.2.14 0.855 
Nível de promoção do registo de 
informação no sistema informático 
(em substituição do papel) 

            Manter 

É visível a promoção do 
registo de informação no 
sistema informático em 
substituição do papel? 

3.2.15 0.839 
A sua capacidade de utilização da 
informação existente no sistema 
informático 

  
0.

81
1 

        Manter 

Existem procedimentos 
ou instruções sobre 
como utilizar a 
informação existente no 
sistema informático? 

2.4 
(60.215) 

3.2.13 0.504 
Formação ministrada (por outros 
colaboradores ou entidades externas) 0.

63
7 

          Retirar 

Armazenamento 
e recuperação 

eficaz da 
informação 

  

3.2.09 0.797 
Rotação de colaboradores entre 
Organizações 

            Manter 

Está definido um 
processo de rotação dos 
colaboradores por 
diferentes tarefas ou 
departamentos? 2.5 

(68.814) 

3.2.06 0.622 
Participação em projectos e equipas 
de trabalho multidisciplinares 0.

38
0 

          Manter 

Partilha de 
conhecimento, 
conhecimento 
diversificado São realizados projectos 

com a participação de 
diferentes áreas da 
organização? 

2.6 
(76.208) 

3.2.16 0.851 
Possibilidade de decidir como utiliza a 
informação (partilha, procura, ...) 

            Manter 
Autonomia na 

gestão de 
informação 

É dada autonomia aos 
colaboradores para 
tomada de decisões 
sobre a utilização da 
informação? 
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Tabela 20 - Resultados da Análise Factorial (Estrutura/Organização) 
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Item do questionário exploratório Alfa-cronbach Decisão 
Factor 

(interpretação) 
Questão para a 

auditoria 

3. Estrutura/Organização   

3.3.01 0.859 
Grau de definição das funções e 
responsabilidades de cada 
departamento e secção 

            Manter 

Estão definidas as 
funções e 
responsabilidades de 
cada departamento ou 
secção? 

3.3.02 0.819 

Grau de definição dos fluxos de 
informação entre os departamentos e 
funções (através de procedimentos ou 
instruções de trabalho) 

      
0.

82
3 

    Manter 

Estão definidos os fluxos 
de informação entre os 
departamentos e 
funções? 

3.3.03 0.678 
Nível de automatização dos fluxos de 
informação pela utilização de SI 

    
0.

82
0 

      Retirar 
  

3.3.04 0.644 

Nível de definição dos fluxos de 
trabalho (processos e pessoas de 
outras secções com quem deve tratar 
os assuntos da sua responsabilidade) 

  
0.

84
0 

        Retirar 

  

3.1 
(19.788) 

3.3.11 0.532 
Nível de definição das relações e 
interdependências entre os 
departamentos 0.

85
0 

          Retirar 

Definição de 
funções e 

responsabilidade 

  

3.3.12 0.870 
Qualidade das relações entre as 
pessoas do departamento onde 
trabalha 

            Manter 
Existem iniciativas 
promotoras das relações 
inter-pessoais? 

3.3.07 0.837 
Facilidade de comunicação com a 
hierarquia superior e inferior 

      
0.

82
4 

    Manter 

Existem espaços de 
comunicação entre os 
vários níveis 
hierárquicos (e.g. 
reuniões, conversas, 
...)? 

3.3.13 0.698 
Qualidade das relações entre as 
pessoas dos vários departamentos da 
Organização 

    
0.

81
6 

      Retirar   

3.3.05 0.601 
Nível de especialização das funções 
que desempenha 

  
0.

81
8 

        Retirar   

3.2 
(38.532) 

3.3.08 0.539 
Participação em equipas de projecto 
multidisciplinares (com pessoas de 
várias áreas ou departamentos) 0.

82
8 

          Retirar 

Facilitação da 
comunicação 
interpessoal 

  

3.3.15 0.800 
Conhecimento das necessidades de 
informação dos outros departamentos 

            Manter 

É conhecida 
internamente a 
informação necessária a 
outros departamentos 
da organização? 

3.3.16 0.799 
Grau de conhecimento de quem tem a 
informação que necessita 

  
0.

83
2 

        Manter 

Existe informação 
disponível sobre quem 
tem qual informação na 
organização? 

3.3 
(54.290) 

3.3.09 0.566 
Existência de um departamento de 
informática na Organização 0.

70
5 

          Retirar 

Divulgação da 
informação 
existente e 

disponível para 
consulta 

  

3.3.14 0.741 
Grau de divulgação da rede de 
contactos na Organização 

            Manter 
É divulgada a rede de 
contactos na 
organização? 

3.4 
(64.258) 

3.3.06 0.724 
Alterações nos fluxos de trabalho, 
procedimentos ou instruções de 
trabalho. 0.

45
0 

          Manter 

Conhecimento 
generalizado dos 

processos e 
responsabilidades 

É fácil alterar os 
processos de trabalho 
no sentido de os adaptar 
a novas necessidades 
da organização? 

3.5 
(73.053) 3.3.10 0.916 

Alterações na estrutura da empresa 
(mudanças no organigrama ou das 
pessoas) 

            Manter 

Divulgação das 
alterações na 
estrutura da 

organização e 
dos contactos 

As alterações na 
estrutura da empresa 
são divulgadas? 
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Tabela 21 - Resultados da Análise Factorial (Estratégia) 
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Item do questionário exploratório Alfa-cronbach Decisão 
Factor 

(interpretação) 
Questão para a 

auditoria 

4. Estratégia  

3.4.06 0.851 
Nível de adaptação das TIC às 
necessidades específicas da 
organização 

            Manter 

Existe uma aposta na 
adaptação das TIC às 
necessidades da 
organização? 

3.4.12 0.757 

Aposta no desenvolvimento de 
competências dentro da organização 
(formação interna, desenvolvimento 
de sistemas, ...) 

            Manter 

Existe uma aposta no 
desenvolvimento de 
competências dentro da 
organização (formação, 
desenvolvimento de 
sistemas, etc.)? 

3.4.10 0.740 
Formação facultada nas áreas das 
novas tecnologias 

    
0.

80
8 

      Manter 
É disponibilizada 
formação em novas 
tecnologias? 

3.4.13 0.682 
Centralização e integração da 
informação de toda a Organização 
(utilização de sistemas integrados) 

  
0.

83
7 

        Retirar   

4.1 
(21.716) 

3.4.05 0.524 
Grau de acompanhamento dos 
desenvolvimentos tecnológicos 0.

84
0 

          Retirar 

Aposta no 
desenvolvimento 
de competências 
internas em TIC 

  

3.4.07 0.803 
Importância dada ao factor preço na 
aquisição de TIC 

            Manter 
As TIC são adquiridas 
apenas com base no 
preço? 

3.4.14 0.658 

Utilização de ligações de dados a 
entidades externas (clientes, 
fornecedores, fontes de informação, 
...) 

    
0.

54
9 

      Manter 
Existem ligações de 
dados a entidades 
externas? 

3.4.04 0.626 
Colaboração em projectos conjuntos 
com entidades externas 

  
0.

68
0 

        Retirar   

4.2 
(36.992) 

3.4.08 0.540 
Grau de introdução e utilização de 
novas tecnologias (TIC e SI) 0.

67
6 

          Retirar 

Escolha das TIC 
com base no 

preço e 
adequação às 
necessidades 

  

3.4.01 0.787 
O conhecimento que tem da 
estratégia da empresa 

            Manter 
É do conhecimento geral 
a estratégia da 
organização? 

3.4.02 0.758 
O conhecimento que tem da 
estratégia do seu departamento 

            Manter 
É do conhecimento geral 
a estratégia do 
departamento? 

3.4.11 0.707 

Formação facultada na área 
comportamental (relacionamento 
entre pessoas, moderação de 
reuniões, ...) 

  
0.

76
9 

        Manter 
É disponibilizada 
formação na área 
comportamental? 

4.3 
(51.430) 

3.4.03 0.514 
Seguimento das actividades e 
serviços de outras empresas 
(concorrentes, parceiros, ...) 0.

77
8 

          Retirar 

Comunicação 
adequada da 
informação 
estratégica 

  

3.4.09 0.803 
Desenvolvimento dos SI pela própria 
empresa (e.g. pelo próprio 
departamento de informática) 

            Manter 
São desenvolvidos SI 
por colaboradores da 
organização? 

3.4.16 0.721 
Política de informação existente na 
empresa 

  
0.

58
2 

        Manter 
Existe uma política de 
informação definida na 
organização? 

4.4 
(65.815) 

3.4.15 0.493 

Estratégia de contratação de 
colaboradores com uma atitude aberta 
à mudança e utilização de novas 
tecnologias 

0.
66

5 
          Manter 

Política de 
informação, 

reconhecimento 
do papel 

estratégico da 
tecnologia Os colaboradores 

necessitam de 
conhecimentos em TIC 
nas suas tarefas? 



89 

Tabela 22 - Resultados da Análise Factorial (Gestão e Liderança) 
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Item do questionário exploratório Alfa-cronbach Decisão 
Factor 

(interpretação) 
Questão para a 

auditoria 

5. Gestão e Liderança  

3.5.12 0.807 
Abertura do seu superior a novas 
formas de trabalhar e 
desenvolvimento de novos serviços 

            Manter 

É dada autonomia aos 
colaboradores para 
tomada de decisão 
relativamente à forma de 
trabalho? 

3.5.13 0.792 

Nível de avaliação (controlo 
actualizado e constante) e de 
exigência na qualidade dos serviços 
prestados 

            Manter 
O acompanhamento dos 
indicadores e qualidade 
é feito em "tempo real"? 

3.5.10 0.784 
Orientação da gestão para a 
performance, produtividade e 
cumprimento de objectivos 

            Manter 

É feito um 
acompanhamento dos 
indicadores de 
performance da 
organização? 

3.5.11 0.760 
Orientação da gestão para a 
qualidade dos serviços 

            Manter 

É feito um 
acompanhamento da 
qualidade dos serviços 
prestados? 

3.5.05 0.759 
Nível de partilha formal de informação 
(imposta por procedimentos ou 
instruções de trabalho) 

            Manter 

Estão definidos 
procedimentos ou 
instruções no que 
respeita à divulgação 
formal de informação? 

3.5.06 0.723 
Nível de partilha informal de 
informação (comunicação informal) 

            Manter 

Tem conhecimento dos 
objectivos e 
performance da sua 
equipa? 

3.5.15 0.708 

Nível de exigência na informação 
solicitada pelos superiores 
hierárquicos (dados actualizados, 
fiáveis, sem erros, ...) 

          
0.

90
3 

Manter 

Estão definidos 
standards para a 
qualidade dos 
documentos? 

3.5.02 0.672 
Nível do conhecimento que tem dos 
assuntos do seu superior hierárquico 

        
0.

90
4 

  Retirar   

3.5.01 0.659 
Definição das funções e 
responsabilidades de cada elemento 
da estrutura organizacional 

      
0.

90
4 

    Retirar   

3.5.04 0.649 
Contactos que o seu superior tem e 
que podem ser úteis ao seu trabalho 
(boas fontes de informação) 

    
0.

90
7 

      Retirar   

3.5.14 0.635 
Nível de sua autonomia na tomada de 
decisões relativas ao seu trabalho 

  
0.

90
8 

        Retirar   

5.1 
(28.505) 

3.5.03 0.617 
Grau de facilitação das relações inter-
departamentais (noção de clientes 
internos) 0.

91
1 

          Retirar 

Orientação para a 
qualidade, 

definição de 
metas, 

comunicação e 
avaliação 

  

5.2 
(54.519) 

3.5.09 0.520 
Interesse do seu superior para a 
introdução e utilização de novas 
tecnologias 

            Manter 
Abertura à 
melhoria 

Os gestores interessam-
se pela introdução e 
utilização de novas 
tecnologias? 

3.5.07 0.717 
"Quantidade" de mudança e inovação 
na organização 

            Manter 

São feitas 
frequentemente 
alterações na 
organização (como 
adaptação a novas 
necessidades)? 

5.3 
(66.099) 

3.5.08 0.623 
Orientação para o controlo dos custos 
(e rentabilidade) 0.

55
4 

          Manter 

Espírito de 
mudança e 
inovação 

Existe uma orientação 
para o controlo de 
custos e rentabilidade? 
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Tabela 23 - Resultados da Análise Factorial (Pessoas) 
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Item do questionário exploratório Alfa-cronbach Decisão 
Factor 

(interpretação) 
Questão para a 

auditoria 

6. Pessoas  

3.6.07 0.788 
Grau de colaboração entre si e as 
pessoas com quem trabalha (e.g. 
trabalho em equipa) 

            Manter 

Estão definidos os fluxos 
de informação entre as 
pessoas envolvidas no 
processo? 

3.6.13 0.736 A sua abertura à mudança e inovação             Manter 
É evidente uma abertura 
à mudança e inovação 
por parte das pessoas? 

3.6.06 0.727 
A sua capacidade de comunicação 
com as pessoas com quem trabalha 

        
0.

74
1 

  Manter 

Existe uma boa 
comunicação entre os 
colaboradores da 
organização? 

3.6.08 0.627 
A sua abertura à partilha de 
informação e conhecimentos 
adquiridos 

      
0.

81
4 

    Retirar   

3.6.10 0.607 
O contacto que tem com 
colaboradores de outras 
Organizações 

    
0.

82
0 

      Retirar   

3.6.04 0.506 
Adaptação dos seus conhecimentos 
às tarefas que realiza 

  
0.

82
8 

        Retirar   

6.1 
(25.278) 

3.6.14 0.491 
A sua abertura à utilização de novas 
tecnologias 0.

85
4 

          Retirar 

Comunicação e 
espírito de 

colaboração 

  

3.6.01 0.797 
O seu nível de 
formação/conhecimento na área das 
TIC 

            Manter 
Os colaboradores são 
receptivos a formação 
em TIC? 

3.6.11 0.777 
Nível de desenvolvimento das suas 
competências (formação, participação 
em projectos, …) 

    
0.

61
8 

      Manter 

Está definido um plano 
de formação de acordo 
com as competências 
necessárias a cada 
função? 

3.6.09 0.620 
O seu nível de satisfação ao nível 
profissional 

  
0.

73
9 

        Manter 

É medido e 
acompanhado o nível de 
satisfação dos 
colaboradores? 

6.2 
(42.196) 

3.6.12 0.591 A sua rotação por outras funções 

0.
77

6 
          Retirar 

Apetência para o 
desenvolvimento 

das 
competências no 
domínio das TIC 

  

3.6.02 0.889 O seu grau de escolaridade             Manter 

Está definida uma 
política de admissão de 
colaboradores de acordo 
com a sua formação de 
base? 

6.3 
(53.620) 

3.6.03 0.617 

Grau de cumprimento das regras 
estabelecidas no que respeita aos 
procedimentos relacionados com a 
informação 

0.
57

0 
          Manter 

Formação de 
base 

Existem e são 
cumpridos 
procedimentos 
relacionados com a 
gestão da informação? 

3.6.15 0.810 A utilização que dá ao computador             Manter 
O computador é uma 
ferramenta de trabalho 
generalizada? 

6.4 
(64.688) 

3.6.05 0.682 
Qualidade das suas relações com os 
seus contactos na empresa 0.

58
6 

          Manter 

Facilidade na 
utilização de TIC As TIC são utilizadas na 

organização como meio 
de comunicação 
generalizado? 



91 

Tabela 24 - Resultados da Análise Factorial (Rotinas, Procedimentos e Processos) 
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Item do questionário exploratório Alfa-cronbach Decisão 
Factor 

(interpretação) 
Questão para a 

auditoria 

7. Rotinas, Procedimentos e Processos  

 

3.7.11 0.902 
Grau de definição de processos para 
processamento da informação 

            Manter 

Estão definidos os 
processos de 
processamento da 
informação? 

3.7.10 0.875 
Grau de definição de processos para 
aquisição da informação 

            Manter 

Estão definidos 
processos no que 
respeita ao acesso à 
informação? 

3.7.08 0.853 
Grau de definição de processos para 
arquivo da informação 

            Manter 
Estão definidos 
processos de arquivo da 
informação? 

7.1 
(27.620) 

3.7.09 0.851 
Grau de definição de processos para 
consulta da informação 0.

93
6 

          Manter 

Definição de 
processos de 

gestão de 
informação 
(aquisição, 

processamento, 
arquivo e 
consulta) 

Estão definidos 
processos para 
pesquisa de 
informação? 

3.7.15 0.730 
Facilidade com que se pode alterar 
um procedimento, quando é 
necessário 

            Manter 
O processo de alteração 
dos procedimentos é 
fácil e célere? 

3.7.07 0.715 
Necessidade de consulta de 
informação na intranet ou internet 
para a realização das suas tarefas 

            Manter 

É necessário consultar 
informação na intranet 
ou internet para a 
realização das tarefas 
dos colaboradores? 

3.7.04 0.709 
Grau de utilização de TIC e SI nas 
suas tarefas 

            Manter 

São utilizadas de uma 
forma genérica TIC e SI 
nas tarefas dos 
colaboradores? 

3.7.03 0.700 
Exigências relacionadas com 
relatórios (rotinas) para a gestão da 
empresa 

  
0.

76
7 

        Manter 

Estão definidos 
relatórios standard para 
os gestores da 
organização? 

7.2 
(44.738) 

3.7.02 0.469 
Coordenação existente entre tarefas 
complementares 0.

77
4 

          Retirar 

Facilidade na 
adopção de 

novas formas de 
trabalhar, 

recorrendo à 
utilização de TIC 

  

3.7.01 0.813 
Grau de conhecimento dos 
procedimentos e instruções de 
trabalho 

            Manter 

Os procedimentos e 
Instruções de Trabalho 
estão disponíveis para 
consulta? 

3.7.13 0.730 

Existência (ou não) de procedimentos 
para a segurança da informação 
(acessos, cópias de segurança, 
manutenção, ...) 

    
0.

69
8 

      Manter 

Existem regras definidas 
no que respeita à 
segurança da 
informação? 

3.7.12 0.641 

Existência (ou não) de procedimentos 
para o tratamento de informação (e.g. 
aquisição, processamento, arquivo ou 
divulgação) 

  
0.

83
0 

        Manter 

Existem procedimentos 
escritos no que respeita 
ao tratamento de 
informação? 

7.3 
(60.788) 

3.7.14 0.510 

Existência (ou não) de regras para 
classificação do tipo de informação 
em termos de sensibilidade e 
segurança (e.g. informação não 
relevante, classificada, confidencial) 

0.
85

1 
          Retirar 

Existência, 
conhecimento e 
cumprimento de 
procedimentos e 

instruções de 
trabalho 

  

3.7.05 0.916 
Existência de regras para a utilização 
do e-mail (e correspondente controlo) 

            Manter 
Estão definidas regras 
para uma correcta 
utilização do e-mail? 

7.4 
(74.265) 

3.7.06 0.801 
Nível de restrições impostas pelas 
regras de segurança no acesso ao 
sistema de informação 0.

82
1 

          Manter 

Existência de 
regras de 

utilização das TIC 
e segurança da 

informação 

Estão definidas regras 
de segurança no acesso 
ao sistema de 
informação? 
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Tabela 25 - Resultados da Análise Factorial (Recursos) 
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Item do questionário exploratório Alfa-cronbach Decisão 
Factor 

(interpretação) 
Questão para a 

auditoria 

8. Recursos 

3.8.02 0.878 
Nível de orçamento para investimento 
em Sistemas de Informação e TIC 

            Manter 

Existe um plano de 
investimento em 
Sistemas de Informação 
e TIC? 

3.8.04 0.876 
Nível de orçamento para a 
manutenção adequada dos sistemas 
de informação existentes 

            Manter 
Está definido um plano 
de manutenção dos SI 
existentes? 

3.8.03 0.864 
Nível de orçamento para recursos de 
informação (livros, acessos a bancos 
de dados, CD-ROMs, ...) 

            Manter 

Existe um orçamento 
definido para recursos 
de informação (livros, 
CD-ROMs, Internet, 
etc.)? 

3.8.01 0.821 
Nível de orçamento para formação 
dos colaboradores em TIC e SI 

            Manter 

Existe um plano de 
formação para os 
colaboradores em TIC e 
SI ? 

8.1 
(25.886) 

3.8.06 0.781 

Investimentos no desenvolvimento e 
adaptação de SI (de acordo com as 
necessidades específica da 
organização) 

0.
91

3 
          Manter 

Grau de 
investimento em 
aquisição de TIC, 
manutenção das 
TIC existentes, 

formação em TIC, 
recursos de 
informação 

É garantida a 
possibilidade de 
adaptação dos SI de 
acordo com as 
necessidades 
específicas da 
organização? 

3.8.12 0.886 
Disponibilidade de tempo para 
investigar, testar e aperfeiçoar o uso 
de TIC 

            Manter 

Os colaboradores 
dispõem de tempo para 
investigar, testar e 
aperfeiçoar a utilização 
das TICs e SI? 

3.8.11 0.788 
Disponibilidade de tempo para gerir e 
desenvolver uma boa rede de 
contactos 

  
0.

90
6 

        Manter 

Os colaboradores 
dispõem de tempo para 
gerir e desenvolver uma 
boa rede de contactos? 

8.2 
(41.030) 

3.8.09 0.699 
Disponibilidade de literatura (livros, 
revistas, CD-ROMs, ...) sobre a 
utilização de TIC e SI 0.

80
0 

          Retirar 

Disponibilidade 
de tempo para o 
aperfeiçoamento 
da utilização das 

TIC, gestão e 
desenvolvimento 

de rede de 
contactos 

  

3.8.08 0.832 
Capacidade de desenvolvimento de SI 
na empresa 

            Manter 
Existe capacidade de 
desenvolvimento de SI 
na empresa? 8.3 

(52.430) 

3.8.10 0.760 
Know-how existente acerca de TIC e 
SI 0.

69
0 

          Manter 

Desenvolvimento 
de competências 
internas em TIC Existe conhecimento 

interno acerca de TIC e 
SI? 

3.8.15 0.790 
Utilização de colaboradores em 
regime temporário 

            Manter 

Existe utilização de 
colaboradores em 
regime temporário ou 
“outsourcing”? 

3.8.05 0.735 
Controlo dos custos (comunicação, 
consumíveis, etc.) 

  
0.

61
8 

        Manter 
Existe controlo de 
custos (comunicação, 
consumíveis, etc.)? 

8.4 
(63.594) 

3.8.13 0.572 Sobrecarga de trabalho 

0.
50

7 
          Retirar 

Monitorização e 
controlo de 

custos 

  

3.8.14 0.825 
Utilização de competências externas 
(e.g. consultores) 

            Manter 

É frequente a utilização 
de competências 
externas (e.g. 
consultores)? 8.5 

(72.134) 

3.8.07 0.555 
Utilização de SI e TIC fora da 
empresa (na sua vida privada) -0

.4
75

 
          Manter 

Recurso a 
competências 

externas Os colaboradores 
utilizam SI e TIC na sua 
vida privada? 
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Tabela 26 - Resultados da Análise Factorial (TIC) 
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Item do questionário exploratório Alfa-cronbach Decisão 
Factor 

(interpretação) 
Questão para a 

auditoria 

9. TIC 

3.9.02 0.747 
Nível de adaptação do software 
utilizado às necessidades específicas 
da organização 

            Manter 

Existem especificações 
das necessidades da 
organização em termos 
de software? 

3.9.04 0.741 
Utilização de ligações de dados com o 
exterior da organização 

            Manter 
São utilizadas ligações 
de dados com o 
exterior? 

3.9.13 0.734 
Qualidade dos hardware que utiliza 
(computadores, impressoras, palm 
pilots, ...) 

            Manter 

É visível uma 
preocupação com a 
qualidade do 
equipamento utilizado? 

3.9.14 0.730 
Qualidade do software que utiliza 
(programas de computador) 

            Manter 

É visível uma 
preocupação com a 
qualidade do software 
utilizado? 

3.9.03 0.728 

Nível de adaptação das tecnologias 
utilizados às necessidades 
específicas da organização (e.g. 
computadores, impressoras, 
telefones, bips, ...) 

  
0.

84
9 

        Manter 

Existe um 
plano/levantamento das 
necessidades de TIC e 
SI da organização? 

9.1 
(24.941) 

3.9.15 0.619 
Controlo na forma como são utilizadas 
as TIC e SI 0.

86
6 

          Retirar 

Adaptação das 
TIC às 

necessidades da 
organização 

  

3.9.07 0.785 
Nível de utilização de SI e TIC para o 
armazenamento de informação 

            Manter 
É preferido o arquivo 
digital em relação ao 
arquivo em papel? 

3.9.08 0.772 
Facilidade no acesso às TIC e SI (de 
que necessita para o seu trabalho) 

            Manter 
São disponibilizadas as 
TIC e SI necessárias 
para o trabalho? 

3.9.06 0.709 
Nível de utilização de SI e TIC nas 
suas tarefas e actividades 

  
0.

79
1 

        Manter 
É visível a utilização de 
TIC e SI nas actividades 
da organização? 

9.2 
(42.886) 

3.9.10 0.446 
Nível de segurança fornecido pelas 
TIC no tratamento da informação 0.

79
8 

          Retirar 

Utilização de TIC 
nas tarefas 

  

3.9.09 0.788 

Disponibilidade de ferramentas para 
partilha de informação e facilitação da 
comunicação interna (e.g. Intranet, e-
mail) 

            Manter 
São utilizadas intranet e 
e-mail na organização? 

3.9.05 0.787 
Utilização do Sistema Informático para 
a partilha de informação na empresa 

  
0.

73
4 

        Manter 
Existe uma rede 
informática por toda a 
organização? 

9.3 
(57.232) 

3.9.01 0.448 
Nível de produtividade e sofisticação 
das tecnologias utilizadas (e.g. 
computadores) 0.

74
7 

          Retirar 

Partilha de 
informação 

baseada em TIC 

  

3.9.12 0.801 
Forma como se utiliza o e-mail na 
empresa 

            Manter 

Existem regras 
relativamente à forma 
como se deve utilizar o 
e-mail? 9.4 

(67.775) 

3.9.11 0.493 
Grau de acesso à Internet (seu e dos 
seus colegas) 0.

24
9 

          Manter 

Utilização do e-
mail 

Os colaboradores têm 
acesso à Internet? 
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Os sub-factores encontrados para cada grupo de questões (decorrente dos factores inicialmente 

propostos) e o número de variáveis para cada um são apresentados na Tabela 27. A partir das 

variáveis seleccionadas construíram-se as correspondentes questões a figurar no questionário de 

auditoria. O resultado final é apresentado no Error! Reference source not found. 

Tabela 27 - Sub-factores e Variáveis por grupo (Factor) 

 Factores Sub-factores Nº variáveis 

Disponibilidade de pessoas com conhecimentos em TIC 2 

Acesso a informação e conhecimento externos 2 

Custo da componente informática da informação 2 

Exigências legais relativas ao armazenamento de dados e de 
documentação 

2 

1 Ambiente 
Externo 

Acesso a informação externa e ao equipamento necessário 2 

10 

Comunicação interna 4 

Comunicação com o exterior 3 

Desenvolvimento de processos baseados na utilização de 
novas tecnologias 

2 

Armazenamento e recuperação eficaz da informação 2 

Partilha de conhecimento, conhecimento diversificado 2 

2 Cultura 

Autonomia na gestão de informação (regulamentada com 
procedimentos e regras) 

1 

14 

Definição de funções e responsabilidade 2 

Facilitação da comunicação interpessoal 2 

Divulgação da informação existente e disponível para consulta 2 

Conhecimento generalizado dos processos e responsabilidades 2 

3 Estrutura/ 
Organização 

Divulgação das alterações na estrutura da organização e dos 
contactos 

1 

9 

Aposta no desenvolvimento de competências internas em TIC 3 

Escolha das TIC com base no preço e adequação às 
necessidades 

2 

Comunicação adequada da informação estratégica 3 

4 Estratégia 

Política de informação, reconhecimento do papel estratégico 
da tecnologia 

3 

11 

Orientação para a qualidade, definição de metas, comunicação 
e avaliação 

7 

Abertura à melhoria 1 

5 Gestão e 
Liderança 

Espírito de mudança e inovação 2 

10 
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Comunicação e espírito de colaboração 3 

Apetência para o desenvolvimento das competências no 
domínio das TIC 

3 

Formação de base 2 

6 Pessoas 

Facilidade na utilização de TIC 2 

10 

Definição de processos de gestão de informação (aquisição, 
processamento, arquivo e consulta) 

4 

Facilidade na adopção de novas formas de trabalhar, 
recorrendo à utilização de TIC 

4 

Existência, conhecimento e cumprimento de procedimentos e 
instruções de trabalho 

3 

7 Rotinas, 
procedimentos e 
processos 

Existência de regras de utilização das TIC e segurança da 
informação 

2 

13 

Grau de investimento em aquisição de TIC, manutenção das 
TIC existentes, formação em TIC, recursos de informação 

5 

Disponibilidade de tempo para o aperfeiçoamento da utilização 
das TIC, gestão e desenvolvimento de rede de contactos 

2 

Desenvolvimento de competências internas em TIC 2 

Monitorização e controlo de custos 2 

8 Recursos 

Recurso a competências externas 2 

13 

Adaptação das TIC às necessidades da organização 5 

Utilização de TIC nas tarefas 3 

Partilha de informação baseada em TIC 2 

9 TIC 

Utilização do e-mail 2 

12 

 

O número de sub-factores por grupo varia entre 3 e 6, conforme está representado no Gráfico 4. No 

que respeita às questões para a auditoria, tentou-se equilibrar o número de questões resultantes para 

cada grupo (factor proposto), que resultou numa variação entre 9 e 14, como se pode ver no 

Gráfico 5. 
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Nº de Sub-factores por grupo (Factor proposto)
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Gráfico 4 - Nº de Sub-factores por grupo (Factor proposto) 
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Gráfico 5 - Nº de questões por grupo (Factor proposto) 
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Para a validação da análise factorial existem vários métodos, como por exemplo determinar o grau 

de generalização dos resultados à população e avaliar a potencial influência de casos individuais 

nos resultados finais. O método mais utilizado é confirmar os resultados com uma sub-amostra ou 

com outra amostra. Outro aspecto importante a ter em consideração é a estabilidade dos resultados 

do modelo (um maior número de amostras implica um maior rácio caso/variável). Nesta análise, 

utilizou-se o teste KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy), de acordo com o 

critério apresentado na Tabela 28. 

O resultado do tratamento dos dados obtidos é apresentado na Tabela 29. De acordo com os 

resultados apresentados na tabela e tendo em conta que a amostra é bastante limitada, pode-se 

concluir que o tratamento estatístico é adequado, já que todos os grupos apresentam KMO com 

nível razoável, médio ou bom. 

Tabela 28 - Interpretação do teste KMO (Pereira, 1999) 

KMO Análise de componentes principais 

1.00 – 0.90 Muito boa 

0.80 – 0.90 Boa 

0.70 – 0.80 Média 

0.60 – 0.70 Razoável 

0.50 – 0.60 Má 

< 0.50 Inaceitável 

 

Tabela 29 - Validação da Análise Factorial 

Grupos (Factores propostos) KMO 

1. Ambiente Externo 0.691 

2. Estratégia 0.669 

3. Cultura 0.725 

4. Gestão e Liderança 0.720 

5. Estrutura e Organização 0.837 

6. Pessoas 0.712 

7. Rotinas, Procedimentos e Processos 0.815 

8. Recursos 0.635 

9. Tecnologias de Informação 0.739 
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6.3 Análise e discussão dos resultados 

Nesta secção, apresentam-se os resultados obtidos em cada uma das fases da aplicação da 

ferramenta de auditoria e procede-se à sua análise e discussão de acordo com os métodos 

apresentados no ponto anterior. 

6.3.1 Inquérito de enquadramento 

Da análise dos dados recolhidos resultou um conjunto interessante de conclusões, em cada uma das 

partes do questionário. 

Na primeira parte, pretendia-se avaliar a comunicação na organização e a sua orientação em termos 

de definição de objectivos. Os resultados são apresentados na Tabela 30. 

Tabela 30 - Resultados da primeira parte do questionário 

Caracterização da Organização 

Todos conhecem a missão do departamento 

93% conhecem os objectivos inerentes à função que desempenham 

90% conhecem os factores críticos de sucesso para a função 

83% acham que os objectivos da função estão ligados à missão do departamento 

80% consideram que estão definidos indicadores para medir o desempenho do departamento 

80% consideram que estão definidos indicadores para medir o desempenho da função 

 

Da análise destes resultados pode-se constatar que a comunicação e transparência são algo 

valorizado pela organização, havendo, no entanto, algum espaço para melhoria no que respeita à 

definição de indicadores de desempenho e ao alinhamento dos objectivos, quer dos departamentos, 

quer individuais (das funções), em relação à missão da organização. 

A segunda parte do inquérito refere-se à caracterização geral da organização em termos de Gestão 

de Informação. A análise efectuada nesta parte consistiu em determinar a distribuição das respostas 

em percentagem em cada uma das 4 categorias possíveis, consoante o tipo de pergunta (Tabela 31). 

A partir destes 4 níveis de resposta, o critério utilizado para seleccionar as questões relevantes e 

determinar a opinião e atitude para com os temas da Gestão de Informação foi o indicado na Tabela 

32. 
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Tabela 31 - Categorias utilizadas nas respostas da 2ª parte 

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 

discordo 
completamente 

discordo concordo 
concordo 

completamente 

nenhum pouco algum muito 

não pouco algo muito 

 

Tabela 32 - Critérios de avaliação e interpretação das respostas na 2ª parte 

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Interpretação 

   > 70%  Muito importante 

  > 70%  Importante 

Outros  Pouco importante ou irrelevante 

 

Com base nestes critérios, retiraram-se as conclusões apresentadas a seguir. Os itens indicados em 

cada um dos pontos estão ordenados por ordem decrescente da importância atribuída pelos 

inquiridos. 

 

Requisitos para uma boa Gestão de Informação 

• As organizações têm que ser eficazes na GI (94%); 

• A GI é facilitada pelas soluções informáticas disponíveis (92%); 

• Devem existir recursos financeiros orientados para a GI (90%); 

• As pessoas estão conscientes da necessidade de gerir a informação (86%); 

• A GI é hoje um factor importante nas organizações (84%); 

• Devem existir procedimentos formais para a GI (82%); 

• A política de GI deve ser formalmente implementada (78%); 

• Devem existir pessoas dedicadas à GI (75%). 
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Estado actual da Gestão de Informação na organização em estudo 

• A maior parte das vezes, conseguem tirar bom partido da informação que possuem (98%); 

• Normalmente, sabem quem beneficia com a informação de que dispõem e tomam a 

iniciativa de lha passar (98%); 

• Conseguem, normalmente, encontrar a informação que necessitam nos seus arquivos 

(92%); 

• A maior parte das vezes, sabem onde procurar a informação de que necessitam (92%); 

• Conseguem, normalmente, filtrar e guardar apenas a informação importante (84%); 

• Os colaboradores dispõem de informação suficiente para desempenhar as suas funções 

(75%). 

 

Resultados esperados de uma boa Gestão de Informação 

• Aumento da produtividade dos colaboradores (100%); 

• Transformações na organização (revisão dos fundamentos do negócio, organização, 

produtos, mercados, etc.) (100%); 

• Melhor suporte à tomada de decisão (100%); 

• Melhor planeamento das operações (100%);  

• Melhoria da comunicação interna (100%); 

• Suporte à investigação e desenvolvimento (100%); 

• Criação e manutenção de uma rede de contactos (100%); 

• Um bom suporte à gestão operacional (operações do dia-a-dia) (98%); 

• Vantagem competitiva (relativamente às outras organizações) (98%); 

• Melhor compreensão das necessidades dos clientes (98%); 

• Identificação antecipada dos problemas (98%); 

• Uma melhor imagem da organização para o exterior (92%). 

 

Influências na aquisição de TIC 

• A tecnologia utilizada deve ser adaptada às necessidades específicas da organização (92%). 
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As TIC e o desempenho do departamento 

• Existe alguma relação entre o sucesso do departamento e a utilização das TIC (92%). 

 

Principais razões para o registo de dados 

• Suporte à decisão (98%); 

• Manter um registo histórico (actas de reuniões, arquivo de decisões no passado) (98%); 

• Fins operacionais (produção e funcionamento das infra-estruturas) (96%); 

• Controlo da gestão (94%); 

• Conformidade legal (contas, pagamentos, relatórios oficiais ...) (88%). 

 

Os resultados apresentados permitem concluir que a GI é considerada pelos colaboradores da 

organização estudada como um factor determinante na competitividade do negócio. Foi também 

possível aferir que estes têm bastante sensibilidade para os problemas relacionados com a GI e que 

sentem algumas das dificuldades típicas deles resultantes. Têm, também, consciência das potenciais 

vantagens decorrentes de uma boa Gestão da Informação. 

As razões para o registo de informação devem-se mais a factores operacionais e de gestão interna 

da informação do que propriamente ao preenchimento dos requisitos legais para tal. Pode-se assim 

concluir que a organização se encontra num estádio de desenvolvimento no qual a utilização da 

informação existente para preenchimento de requisitos legais e, por exemplo, resposta a inquéritos 

oficiais é já garantida de uma forma bastante automatizada e simples, dado que a informação que 

utiliza nas suas operações e nos seus processos de decisão respondem, na maioria das vezes, a 

critérios mais exigentes e abrangentes. 

6.3.2 Fluxos de informação e DFD 

O levantamento de informação efectuado com recurso a entrevistas com os responsáveis pelas 

secções da unidade organizativa estudada (Departamento de Logística) e com alguns dos 

colaboradores permitiu chegar ao desenho do DFD apresentado na Figura 23. 

Como resultado, conclui-se que existem 5 processos principais em termos de gestão de informação: 

• Serviço ao Cliente – contacto com os clientes, no que respeita à recepção de encomendas, 

negociação de prazos de entrega, envio de facturas, entre outras actividades (ver Tabela 

33); 
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• Planeamento de Produção – definição dos planos de produção, de acordo com as 

encomendas e as políticas de stock definidas; 

• Expedição – gestão dos armazéns e materiais, envios e documentação; 

• Aprovisionamento – planeamento das encomendas aos fornecedores, de acordo com as 

necessidades de produção e as políticas de stock definidas; 

• Recepção de materiais – recepção dos materiais dos fornecedores face às encomendas 

existentes. 

Os repositórios de informação identificados foram os seguintes: 

• Facturas; 

• Encomendas de clientes; 

• Stock de produto acabado; 

• Stock de componentes; 

• Encomendas a fornecedores. 

As entidades identificadas, intervenientes nos processos de gestão de informação, foram Cliente, 

Produção e Fornecedor. 

Os fluxos de informação identificados estão representados na Tabela 33. A origem e destino de 

cada tipo de informação correspondem a um dos processos, repositórios de informação ([]) ou 

entidades (sublinhado) identificados. 

Da análise da tabela com os fluxos de informação identificados pode-se concluir que a organização 

trata, em média, por dia aproximadamente 522 elementos de informação. É de notar ainda que não 

foram tidos em consideração o e-mail e telefonemas trocados dentro da organização e com o 

exterior (excepto os contactos com os clientes) dado que é bastante difícil de conseguir valores 

conclusivos. 
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Figura 23 - DFD do departamento de Logística 
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Tabela 33 - Fluxos de Informação identificados 

Informação Origem Destino 

S
u

po
rt

e 

F
o

rm
at

o
 st

d
. 

F
re

q
u

ên
ci

a*
 

Encomenda Cliente Serviço ao Cliente 
Fax, 
EDI,  

E-mail 
N 10/d 

Encomenda Serviço ao Cliente [Encomendas de cliente] SI S 10/d 

Factura [Facturas] Serviço ao Cliente SI S 15/d 

Factura Serviço ao Cliente Cliente Papel S 15/d 

Confirmação de 
encomendas 

Serviço ao Cliente Cliente 
Papel, 
E-mail 

S 10/d 

Facturação Expedição [Facturas] SI S 15/d 

Disponibilidades 
(data fornecimento) 

[Encomendas de cliente] Serviço ao Cliente SI S 1/d 

Disponibilidades 
(data produção) 

Planeamento de produção [Encomendas de cliente] SI S 2/d** 

Envios Expedição [Encomendas de cliente] SI S 10/d 

Plano de envios Serviço ao Cliente Expedição Excel N 5/d 

Encomendas pendentes [Encomendas de cliente] Planeamento de Produção SI S 2/d 

Encomendas pendentes [Encomendas de cliente] Serviço ao Cliente SI S 5/d 

Stock de produto 
acabado 

[Stock de produto acabado] Planeamento de Produção SI S 2/d** 

Stock de produto 
acabado 

[Stock de produto acabado] Serviço ao Cliente SI S 10/d 

Ordens de produção Planeamento de Produção Produção SI S 2/d** 

Declaração de produção Produção [Stock de produto acabado] SI S 50/d 

Necessidade de 
material comprado 

Planeamento de Produção Aprovisionamento SI S 2/d** 

Stock componentes [Stock de componentes] Aprovisionamento SI S 2/d** 

Encomendas pendentes 
[Encomendas aos 
fornecedores] 

Aprovisionamento SI S 2/d** 

Encomendas a 
fornecedores 

Aprovisionamento 
[Encomendas aos 
fornecedores] 

SI S 300/m 

Encomendas a 
fornecedores 

Aprovisionamento Fornecedor 
Fax, 

E-mail 
N 300/m 

Confirmação de entrega Fornecedor 
[Encomendas aos 
fornecedores] 

Fax, 
E-mail 

N 300/m 

Entrega Fornecedor Recepção Papel N 10/d 

Entrada de stock 
(componentes) 

Recepção [Stock de componentes] SI S 300/d 

    * Estimativa, /d = por dia, /m = por mês               ** Resultam do sistema MRP 
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6.3.3 Aplicação do questionário da auditoria 

Depois de definido o DFD da organização, aplicou-se então o questionário da auditoria a cada um 

dos processos identificados. Por uma questão de simplicidade da análise e dado que estes processos 

pertencem a uma mesma unidade orgânica, optou-se por juntar os processos Aprovisionamento e 

Recepção. Desta forma, os processos aos quais foi aplicado o questionário da auditoria foram: 

1. Serviço ao Cliente 

2. Planeamento de produção 

3. Aprovisionamento/Recepção 

4. Expedição 

A auditoria utilizou a aplicação desenvolvida em Microsoft Access para registo das respostas e 

observações e foi efectuada directamente com colaboradores envolvidos nos processos em análise e 

não com os responsáveis. Apenas quando surgiam dúvidas relativamente aos pontos abordados se 

obtiveram esclarecimentos por parte dos responsáveis. 

O objectivo da estratégia seguida foi tentar recolher a impressão das pessoas de facto envolvidas no 

processo e não influenciar o resultado pela visão dos responsáveis. Por outro lado, esta abordagem 

permitiu, ainda, validar o resultado da auditoria com as chefias, confrontando-as com os pontos 

fracos identificados pela Auditoria e recolhendo o seu parecer relativamente às acções correctivas 

recomendadas. 

6.3.4 Relatório final e acções correctivas 

O resultado final da auditoria é um relatório que apresenta o sumário das conclusões e avaliações 

feitas aos processos observados. Este relatório é gerado automaticamente da aplicação utilizada 

para um ficheiro Excel. O auditor pode depois complementar o relatório com gráficos ou outras 

informações adicionais que entenda serem relevantes para a demonstração dos resultados obtidos. 

O relatório é o instrumento utilizado pelos órgãos de gestão para definir as medidas a implementar 

no sentido da melhoria do seu sistema de Gestão de Informação. O relatório da aplicação da 

auditoria é apresentado no Error! Reference source not found.. 

O desempenho total da organização (Departamento de Logística) foi de 81%, como resultado dos 

desempenhos parciais dos processos observados (Tabela 34). 
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Tabela 34 - Resultado dos desempenhos parciais 

Serviço ao Cliente 78% 

Planeamento de Produção 78% 

Aprovisionamento/Recepção 86% 

Expedição 83% 

 

Na definição das acções correctivas foram considerados críticos os pontos com classificação 0, 4 

ou 6. Com este critério, concentraram-se as atenções apenas nos pontos mais críticos, 

estabelecendo-se assim um escalonamento das não-conformidades por grau de importância na 

avaliação global do sistema. O objectivo desta estratégia foi conseguir uma lista de acções 

correctivas exequíveis, que colmatassem os pontos mais críticos no desempenho do sistema de 

Gestão de Informação. 

Apresentam-se, em seguida, os gráficos com o desempenho de cada processo em cada factor e a 

lista de acções correctivas resultante da análise e reflexão sobre a avaliação atribuída na auditoria 

para os pontos com classificação 0 ou 4. A lista completa de acções correctivas é apresentada no 

Error! Reference source not found.. 

Serviço ao Cliente 

001 - Serviço ao Cliente
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Gráfico 6 - Desempenho do Serviço ao Cliente 
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Acções correctivas definidas para o Serviço ao Cliente 

Ambiente externo 
Levantamento das necessidades de formação em TIC e realização de um plano de formação, 
para colmatar as lacunas das pessoas disponíveis no mercado de trabalho. 

Cultura Orientação para a procura e utilização de novas tecnologias (e.g. CRM). 

Estratégia Definição da política de informação na organização. 

Gestão e Liderança Promoção da actualização das tecnologias utilizadas (e.g. CRM) 

Rotinas, 
procedimento e 

processos 
Garantir a utilização da intranet ou Internet para repositório da informação de trabalho. 

Recursos Estudo da possibilidade de tarefas periféricas, com potencialidade para outsourcing. 

Melhorar o software no sentido de prevenir erros. 
TIC 

Levantamento das necessidades de TIC e SI para as funções existentes. 

 

Planeamento de produção 

 

002 - Planeamento de Produção
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Gráfico 7 - Desempenho do Planeamento de Produção 
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Acções correctivas definidas para o Planeamento de Produção 

Ambiente externo 
Estudo da possibilidade de ligação de dados com entidades externas no âmbito do sistema 
de planeamento. 

Desenvolvimento dos projectos existentes com entidades externas. 

Cultura 
Reorientação dos valores culturais no sentido de tornar os processos orientados para a 
redução dos registos em papel. 

Gestão e Liderança Implementação de um processo de acompanhamento da qualidade dos serviços prestados. 

Rotinas, 
procedimento e 

processos 
Garantir a utilização da intranet ou Internet para repositório da informação de trabalho. 

Recursos 
Disponibilização de recursos para a aquisição de recursos de informação (e.g. criação de 
uma biblioteca). 

Levantamento das necessidades de TIC e SI para as funções existentes. 

TIC 
Criação de regras de utilização e disponibilização do acesso à Internet como ferramenta de 
trabalho. 

 

Aprovisionamento/Recepção 

 

003 - Aprovisionamento/Recepção
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Gráfico 8 - Desempenho do Aprovisionamento / Recepção 
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Acções correctivas definidas para o Aprovisionamento/Recepção 

Ambiente externo 
Levantamento das necessidades de formação em TIC e realização de um plano de formação, 
para colmatar as lacunas das pessoas disponíveis no mercado de trabalho. 

TIC 
Criação de regras de utilização e disponibilização do acesso à Internet como ferramenta de 
trabalho. 

 

Expedição 

 

004 - Expedição
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Gráfico 9 - Desempenho da Expedição 

Acções correctivas definidas para a Expedição 

Ambiente externo 
Levantamento das necessidades de formação em TIC e realização de um plano de formação, 
para colmatar as lacunas das pessoas disponíveis no mercado de trabalho. 

Estratégia Definição da política de informação na organização. 

Rotinas, 
procedimento e 

processos 
Definição de processos consistentes de arquivo de informação. 

Recursos 
Disponibilização de recursos para a aquisição de recursos de informação (e.g. criação de 
uma biblioteca). 

Levantamento das necessidades de TIC e SI para as funções existentes. 

TIC 
Criação de regras de utilização e disponibilização do acesso à Internet como ferramenta de 
trabalho. 
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O desempenho total da organização (Departamento de Logística) foi de 81% o que, de acordo com 

os critérios definidos, corresponde à classificação (+). De acordo com a informação da Tabela 9, 

que permite enquadrar a organização no nível evolutivo em termos de Gestão de Informação, com a 

classificação obtida, conclui-se que a organização se encontra num estágio correspondente à 

utilização da informação como base para o processo de Transformação do negócio e seguimento 

da Visão estratégica definida, ou seja que se serve da informação disponível para rever o core 

business do negócio, a organização, as parcerias, os produtos e até mesmo os mercados ao mesmo 

tempo que desenvolve uma visão e as mudanças necessárias na forma de pensar na organização, 

como adaptação às mudanças que ocorrem no meio envolvente. 
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Discussão e Conclusão 

Este trabalho surgiu num contexto em que as organizações sentem cada vez mais a importância que 

a informação e a forma como esta é gerida têm no seu desempenho. Por forma a se conseguir gerir 

convenientemente a informação, à semelhança do que acontece com qualquer outro tipo de recurso 

das organizações, é necessário que existam metodologias de avaliação da GI e do sistema que a 

suporta. 

Com o objectivo de desenvolver uma ferramenta para avaliação do sistema de GI, ou seja, 

conseguir caracterizar o fluxo de informação e o funcionamento deste sistema e identificar 

potenciais melhorias, procurou-se, neste trabalho, desenvolver uma metodologia que, de uma forma 

simples, eficaz e de fácil implementação, permita avaliar uma organização no que respeita ao 

funcionamento do sistema de GI. 

A metodologia desenvolvida poderá tornar-se mais versátil, ou seja, aplicável a diferentes tipos de 

organizações, através de uma melhoria contínua do questionário pela aplicação sucessiva em 

diferentes organizações e adaptação à realidade das mesmas. O desenvolvimento e melhoria do 

questionário deverá evoluir também no sentido de se tornar o mais independente possível da 

entidade auditora, dado que, apesar da sua experiência, os auditores podem sempre influenciar, de 

alguma forma, os resultados da Auditoria. 

Através da aplicação desta metodologia consegue-se uma visão clara do sistema de GI existente na 

organização em estudo e identificar as suas fragilidades. Após a identificação dos principais pontos 

fracos do SGI e de quais as suas causas, a organização ficará habilitada a traçar um plano de acção 

para a evolução do sistema de GI, através da definição das acções correctivas mais adequadas. 

Na análise do questionário exploratório, no seguimento da análise factorial desenvolvida com o 

objectivo de identificar as questões a introduzir no questionário de auditoria, efectuou-se também 

uma análise aprofundada dos sub-factores extraídos e o resultado foi bastante interessante. Os sub-

factores resultantes desta análise são apresentados na Tabela 35, agrupados de acordo com o 

modelo utilizado na construção do inquérito. 
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Tabela 35 - Factores extraídos da análise factorial 

Ambiente Externo 

Disponibilidade de pessoas com conhecimentos em TIC. 

Acesso a informação e conhecimento externos. 

Custo da componente informática da informação. 

Exigências legais relativas a arquivo e disponibilização de informação. 

Acesso a informação externa e ao equipamento necessário. 

Cultura 

Comunicação interna. 

Abertura à colaboração com entidades externas. 

Desenvolvimento contínuo de novas competências e utilização de novas tecnologias. 

Utilização eficaz do SI no armazenamento e recuperação da informação. 

Rotação de tarefas, diversificação e partilha do conhecimento dos colaboradores. 

Autonomia na gestão de informação (regulamentada com procedimentos e regras). 

Estrutura/Organização 

Definição de funções e responsabilidades. 

Facilitação do relacionamento interpessoal. 

Divulgação da informação existente e disponível para consulta. 

Conhecimento generalizado dos processos e responsabilidades. 

Divulgação eficaz das alterações na estrutura da organização e dos contactos. 

Estratégia 

Aposta no desenvolvimento de competências internas em TIC. 

Utilização das TIC apropriadas às necessidades do negócio (desempenho e características versus preço). 

Comunicação adequada da informação estratégica. 

Definição da política de informação e reconhecimento do papel estratégico da tecnologia. 

Gestão e Liderança 

Orientação para a qualidade, definição de metas e padrões, comunicação e avaliação. 

Abertura à melhoria e orientação para a utilização de novas tecnologias. 

Espírito de mudança e inovação. 

Pessoas 

Comunicação e espírito de colaboração. 

Apetência para o desenvolvimento das competências no domínio das TIC. 

Formação de base. 

Facilidade na utilização de TIC. 
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Rotinas, procedimentos e Processos 

Processos definidos para a gestão de informação (aquisição, processamento, arquivo e consulta). 

Facilidade na adopção de novas formas de trabalhar, recorrendo à utilização de TIC. 

Existência, conhecimento e cumprimento de procedimentos e instruções de trabalho. 

Existência de regras de utilização das TIC e segurança da informação. 

Recursos 

Grau de investimento em aquisição e manutenção das TIC, formação em TIC, recursos de informação. 

Investimento de tempo para aperfeiçoamento da utilização das TIC e gestão e desenvolvimento da rede de 
contactos. 

Desenvolvimento de competências internas em TIC. 

Monitorização e controlo dos custos com TIC e informação. 

Recurso de competências externas. 

TIC 

Adaptação das TIC às necessidades da organização. 

Utilização de TIC nas tarefas. 

Partilha de informação baseada em TIC. 

Utilização de formas de comunicação avançadas (e.g. e-mail, EDI). 

 

No que se refere ao ambiente externo, destacam-se como factores importantes a disponibilidade de 

TIC adequadas aos processos de negócio a custos razoáveis e a incorporação de conhecimento na 

organização, quer através do conhecimento que os colaboradores trazem do exterior, quer através 

da interacção com entidades externas e do cumprimento de requisitos legais. 

Em termos estratégicos, deve-se ter em consideração o desenvolvimento de competências internas 

em TIC, a selecção das TIC mais apropriadas à estratégia definida para a organização e a definição 

clara e objectiva de uma política de informação para a organização. 

Os factores relevantes na cultura da organização prendem-se com o desenvolvimento dos valores 

relacionados com a comunicação e a abertura à aprendizagem e desenvolvimento contínuo das 

competências. 

No âmbito da gestão e liderança aparecem também como relevantes a comunicação e a abertura à 

inovação e procura da melhoria contínua. No que se refere à comunicação, são importantes pontos 

como a partilha, o rigor e a clareza da informação (e.g. de objectivos e avaliações). 

A definição clara de funções e responsabilidades e a facilitação da comunicação e da circulação da 

informação, são os factores mais importantes a considerar no que se refere à estrutura 

organizacional. 
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Em relação às pessoas, a sua capacidade de comunicação e de colaboração são factores muito 

importantes. Importante também, é a sua formação de base e a sua apetência para o trabalho com 

TIC e para o desenvolvimento de competências na área das TIC. 

No que toca às rotinas, aos procedimentos e aos processos, estes devem estar claramente definidos 

e divulgados, e contemplar os aspectos relacionados com a gestão de informação como sejam a 

aquisição, processamento, arquivo, pesquisa e segurança. 

Em termos de recursos é importante a disponibilização de recursos financeiros para aquisição e 

manutenção das TIC, para formação contínua em TIC e para a aquisição de recursos de 

informação. Estes recursos devem ser aplicados de uma forma ponderada e deve ser implementado 

um controlo dos custos decorrentes das TIC e a informação. No que respeita aos recursos humanos, 

deve ser criado um núcleo de competências internas em TIC ao mesmo tempo que se devem tentar 

utilizar competências externas nas actividades em que seja adequado. Tempo para ser aplicado no 

aperfeiçoamento da utilização das TIC e na gestão e desenvolvimento das redes de contactos é algo 

também bastante importante.  

Por último, as TIC devem ser adaptadas às necessidades e aos processos da organização. A partilha 

de informação deve ser, sempre que possível, baseada em TIC, procurando-se optimizar os 

processos de comunicação, através da utilização das formas de comunicação mais adequadas (e.g. 

e-mail, EDI). 

O conjunto de factores resultante da análise dos dados recolhidos poderá no futuro ser utilizado 

como ponto de partida para um melhoramento da ferramenta de avaliação. 

Conseguiu-se uma caracterização bastante fiel do conjunto de factores que influenciam o modo 

como uma organização gere a sua informação e, como consequência, influenciam o 

desenvolvimento da gestão do conhecimento na organização. 

Em relação à ferramenta desenvolvida neste trabalho faz-se, na Tabela 36, uma avaliação do grau 

com que se alcançaram os objectivos a que o trabalho se propunha no que respeita às características 

desejadas para a metodologia desenvolvida para avaliação da GI numa organização. 

Apesar de não se ter conseguido cumprir todos os requisitos propostos, os tempos e recursos 

envolvidos na aplicação da ferramenta de auditoria são bastante aceitáveis, tendo em conta os 

resultados que permite extrair (ver Tabela 37). 
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Tabela 36 - Verificação do cumprimento dos requisitos da metodologia desenvolvida 

Requisitos importantes atingido 

Identificar a criação de valor na Gestão de Informação + 

Identificar a informação com importância estratégica - 

Procurar valorizar os recursos de informação - 

Abordagem top-down ++ 

Consideração dos fluxos de informação dinâmicos +- 

Aplicação simples e rápida ++ 

Obtenção de resultados conclusivos ++ 

Incidência em todas as vertentes da GI (factores relacionados com a gestão) ++ 

A evitar… evitado 

Entrevistas sistemáticas e em larga escala ++ 

Utilização de recursos e tempo ++ 

Necessidade de inventariação de todos os recursos de informação ++ 

Cálculos de relações custo/valor para os recursos de informação ++ 

Incidência apenas na qualidade dos Sistemas de Informação ++ 

 

Tabela 37 - Tempo e recursos utilizados na auditoria 

Pessoas envolvidas Tempos 

Fase 
Auditores Inquiridos 

Duração 
(hora) 

Total 
(pessoa/hora) 

Entrevistas iniciais 1 3 4 16 

Desenho do DFD 1 0 4 4 

Validação do DFD 1 3 2 8 

Auditoria ao processo 001 1 1 2 4 

Auditoria ao processo 002 1 1 2 4 

Auditoria ao processo 003 1 1 2 4 

Auditoria ao processo 004 1 1 2 4 

Relatório final 1 0 8 8 

Total (pessoas/hora) 52 

 

Pode-se assim concluir que a aplicação desta metodologia de avaliação requer muito menos esforço 

em relação às restantes apresentadas na Tabela 2. Para proceder à avaliação de um departamento 

foram necessárias 52 pessoa/hora, incluindo o trabalho do auditor. Esta é uma medida importante 

na defesa da aplicação deste género de metodologias, que apesar de não fornecerem dados muito 

quantitativos no que respeita aos recursos de informação existentes e utilizados, custos e proveitos, 
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e outras medidas mais concretas da forma como a gestão de informação é avaliada, permite, de uma 

forma bastante prática, identificar os pontos menos eficientes do sistema e traçar um conjunto de 

acções correctivas com vista à sua melhoria e optimização. 

A metodologia pode ser melhorada e refinada com sucessivas aplicações e adaptada ao tipo de 

organização em estudo. É assim razoável pensar que, com uma melhoria do questionário de 

auditoria, se possam ainda conseguir melhores resultados, com um esforço de aplicação 

semelhante. 

Apesar de esta metodologia não permitir uma análise tão profunda como a aplicação das outras 

metodologias estudadas, que são na sua maioria baseadas em entrevistas abertas e em análises 

detalhadas dos recursos de informação e da realidade da GI na organização, tem uma grande 

vantagem que consiste no facto de ser de aplicação simples e rápida, exigindo poucos recursos por 

parte da organização, permitindo assim a obtenção de um conjunto de resultados conclusivos, 

dentro de um orçamento e um esforço aceitáveis. 

Em conclusão, pensa-se que dados os resultados obtidos com esta metodologia, esta pode ser 

considerada uma resposta adequada para a questão de investigação: 

“A questão de investigação desta dissertação centra-se na procura de uma forma simples, eficaz e 

de fácil implementação de avaliar uma organização no que respeita ao Sistema de Gestão de 

Informação.” 
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7 Limites da investigação 

Este trabalho centrou-se no estudo, desenvolvimento e validação da metodologia de avaliação 

numa empresa da região de Aveiro. 

Dadas às limitações em termos de tempo e recursos para este trabalho, optou-se por restringir o 

estudo a uma única empresa, sendo a mesma também posteriormente utilizada para o 

desenvolvimento e validação dos protótipos das ferramentas resultantes do estudo. 

Devido ao curto tempo disponível para o desenvolvimento de um trabalho desta dimensão e ao 

facto de se estar a trabalhar apenas com uma organização, a recolha de dados com significância 

estatística esteve, à partida, condicionada, pelo facto de também o universo de inquiridos estar 

limitado aos colaboradores desta organização. 

O facto de todo o trabalho ter sido desenvolvido numa única organização não permite, portanto, 

generalizar os resultados obtidos para qualquer tipo de organização. Por outro lado, o facto de 

haver previamente um conhecimento bastante bom da realidade vivida na organização em termos 

de GI, permitiu uma boa, embora qualitativa, avaliação dos resultados obtidos. 

Um ponto importante a ter em atenção na interpretação dos resultados desta metodologia é o facto 

de o rigor nas respostas dos inquiridos depender fortemente da interpretação que eles fazem da 

questão e do contexto no qual respondem. 
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8 Perspectivas e recomendações 

Conforme indicado anteriormente, contrapondo a qualidade dos resultados obtidos da aplicação da 

metodologia em relação aos recursos necessários para a sua aplicação numa organização, pode-se 

concluir que esta metodologia poderá ser utilizada de uma forma eficiente, melhorada e adaptada a 

qualquer tipo de organização que se pretenda analisar. De uma utilização continuada desta 

metodologia poderá resultar uma ferramenta mais genérica, que permita às organizações, 

independentemente das suas características específicas, encontrar o caminho adequado na evolução 

do seu sistema de Gestão de Informação. 

A melhoria desta metodologia poderá passar por aumentar o número de variáveis consideradas no 

inquérito exploratório de forma a garantir que todas as possibilidades sejam consideradas. Por 

exemplo com recurso à aplicação de questionários piloto com perguntas abertas, onde as pessoas de 

vários tipos de organizações e com diferentes papéis e responsabilidades, pudessem indicar todas as 

variáveis que lhes pareça serem importantes na forma como gerem a informação. Depois disso 

seria importante aplicar o inquérito exploratório a um universo mais significativo quer 

relativamente ao tipo de organizações, quer relativamente aos níveis hierárquicos consultados 

nessas organizações, quer ainda no que respeita ao número de respostas. 

Um estudo mais vasto poderia assim, para além de melhorar a ferramenta de auditoria, permitir 

tirar alguma conclusão acerca da aplicabilidade de uma mesma auditoria para os diversos tipos de 

organização, ou se, pelo contrário, se teria que desenvolver uma ferramenta adaptada a cada tipo de 

organização. Assim, seria interessante a aplicação desta metodologia e a comparação dos resultados 

obtidos a, por exemplo, grandes empresas e pequenas empresas familiares, a empresas de diferentes 

sectores de actividade, ou mesmo a outros tipos de organizações, como instituições públicas. 

Por outro lado, mesmo sem um estudo mais aprofundado, e através de sucessivas aplicações do 

questionário de auditoria aqui desenvolvido, será também possível ir adaptando o questionário 

conforme os resultados obtidos e as realidades identificadas nas organizações, por forma a que se 

possam por ventura eliminar questões menos relevantes e considerar outras que sejam visivelmente 

importantes para a Gestão de Informação nas organizações. 
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Anexo 1 - Estrutura do Questionário Exploratório 

Questionário exploratório - A gestão de informação nas Organizações 

Introdução 

Este questionário faz parte do estudo desenvolvido na tese de Mestrado com o tema "Avaliação do sistema de 

gestão de informação - Auditoria à Gestão de Informação", sob orientação da Doutora Silvina Santana, no 

Departamento de Economia, Gestão e Engenharia Industrial, Universidade de Aveiro.  

De uma forma simplista pode-se definir Gestão de Informação como sendo um processo de coordenação com 

vista a uma correcta utilização dos recursos de informação, bem como uma eficaz forma de processar e 

disponibilizar toda a informação existente numa organização. 

Assim, as principais funções na gestão de informação são estudar e definir: 

• a forma como é gerida a aquisição da informação 

• a forma como é processada a informação 

• a forma como se arquiva a informação 

• a forma como se disponibiliza a informação a quem dela necessita na organização 

Um sistema de gestão de informação corresponde, neste contexto a um conjunto de normas, procedimentos e 

ferramentas (informáticas ou não) que facilitem e orientem a forma como as operações de gestão de 

informação são executadas. 

Pretende-se com este trabalho desenvolver uma ferramenta de avaliação do sistema de Gestão de Informação 

em uso numa determinada organização (empresa, serviço, departamento, etc.). 

Âmbito 

Questionário aplicável a empresas, departamentos de empresas ou serviços de apoio. 

Objectivos 

• Caracterização da forma como a organização vê a Gestão de Informação e os conceitos com ela 

relacionados 

• Identificação dos pontos mais críticos em termos de gestão de informação na Organização 

• Identificação dos factores que mais influenciam (positiva ou negativamente) a gestão de informação 
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Instruções 

• As respostas devem ser interpretadas de acordo com as funções que desempenha. 

• Deve responder a todas as questões. 

• Caso tenha dúvidas na interpretação da pergunta assinale por favor, não sendo assim a resposta 

considerada. 

• Nas respostas deve considerar todo o tipo de informação que recebe: do sistema informático, de 

relatórios em papel, de contactos com outros colaboradores (verbais), etc. 

 

  Alguns termos utilizados: 

Termo Descrição 

TIC Tecnologias de Informação e Comunicação 

SI Sistemas de Informação 

e-mail Correio electrónico 

GI Gestão de Informação 

Hardware Computadores, impressoras, ligações de rede, etc. 

Software Programas ou aplicações utilizados nos computadores 

 

Parte 1 – Identificação 

1.1. Nome do inquirido 

1.2. Qual o cargo que ocupa na organização? 

1.3. Considerando eventuais responsabilidades de gestão, que pode ter ou não ter, por favor, assinale (X) a 
posição em que melhor se enquadram na organização, de acordo com o modelo apresentado: 

 

(1) Gestão de topo (gestores de topo e equivalentes) 

(2) Linha hierárquica média (gestores intermédios, directores funcionais,  

      chefes de serviço, ...) 

(3) Tecnoestrutura (analistas, engenheiros, contabilistas, os que desenham  

      os sistemas de trabalho dos outros) 

(4) Funções apoio/Logística (serviços jurídicos, relações públicas e laborais, 

      expediente) 

(5) Núcleo operacional (operador, ... ) 

1.4. Qual a missão do seu departamento, a razão de ser da sua existência? (resumido numa frase) 

1.5. Quais os objectivos inerentes à função que desempenha? (resumido numa frase) 

1.6. Quais os factores que considera críticos para garantir o sucesso do seu trabalho? 

1.7. De que forma se ligam os objectivos inerentes à sua função com a missão do seu departamento? 

1.8. Quais os principais indicadores utilizados para medir o desempenho do seu departamento? 

1.9. Quais os indicadores utilizados para medir o seu desempenho? 
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Parte 2 - Gestão de Informação (GI) na Organização 

2.1. Relativamente às afirmações que se seguem, assinale o seu grau de concordância/discordância: 
(marcando com um "X" o quadrado que mais se ajusta) 

 

di
sc

or
do

 
co

m
pl

et
am

en
te

 

co
nc

or
do

 

di
sc

or
do

 

co
nc

or
do

 
co

m
pl

et
am

en
te

 

2.1.1. A GI requer forte conhecimento técnico, especialmente em computadores.      
2.1.2. A GI requer aplicações/programas muito específicos.      
2.1.3. A GI implica a existência de sistemas informáticos sofisticados.      
2.1.4. A GI é um processo oneroso para a organização.      
2.1.5. A GI implica a existência de uma secção ou departamento específico.      
2.1.6. Hoje em dia, a GI está facilitada, devido às soluções informáticas 

disponíveis. 
     

2.1.7. A GI é mais importante hoje do que há 20 anos atrás.      
2.1.8. As organizações são hoje mais eficazes na GI do que há 20 anos.      
2.1.9. Esta organização tem uma política de GI formalmente implementado.      
2.1.10. Nesta organização, a GI é feita de forma eficiente.      
2.1.11. A formação das pessoas implicadas na GI é adequada      
2.1.12. Nesta organização, as pessoas estão conscientes da necessidade de gerir a 

informação 
     

2.1.13. Nesta organização existem procedimentos formais para a GI      
2.1.14. Nesta organização existem recursos financeiros para a GI      
2.1.15. Nesta organização existem pessoas dedicadas à GI      
 
2.2. Tendo em conta a sua situação específica, assinale o seu grau de concordância/discordância com as 

seguintes afirmações (marcando com um "X" o quadrado que mais se ajusta): 
 

di
sc

or
do

 
co

m
pl

et
am

en
te

 

co
nc

or
do

 

di
sc

or
do

 

co
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or
do

 
co

m
pl

et
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en
te

 

2.2.1. É muito frequente sentir-me afundado(a) em informação      
2.2.2. A informação de que disponho é suficiente para desempenhar as minhas 

funções 
     

2.2.3. A maior parte das vezes, consigo tirar bom partido da informação que 
possuo 

     

2.2.4. A maior parte das vezes, sei onde procurar a informação de que necessito      
2.2.5. Normalmente sei quem beneficia com a informação de que disponho e 

tomo a iniciativa de lha passar 
     

2.2.6. Consigo filtrar e guardar apenas a informação importante      
2.2.7. Consigo encontrar a informação que necessito no meu arquivo      
 
2.3. No seu entender, qual a importância/impacto da Gestão de Informação nos seguintes itens: 

(marcando com um "X" o quadrado que mais se ajusta) 
 

ne
nh

um
 

po
uc

o 

a
lg

um
 

m
ui

to
 

2.3.1. Imagem da organização para o exterior      
2.3.2. Cumprimento de normas (ex. ISO 9000-2000)      
2.3.3. Suporte à gestão operacional (operações do dia-a-dia)      
2.3.4. Valor acrescentado para o cliente      
2.3.5. Produtividade dos colaboradores      
2.3.6. Vantagem competitiva (relativamente às outras organizações)      
2.3.7. Concepção da Visão estratégica da organização      
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2.3.8. Transformações na organização (revisão dos fundamentos do negócio, 
organização, produtos, mercados, etc.) 

     

2.3.9. Tomada de decisão      
2.3.10. Monitorização das operações      
2.3.11. Compreensão das necessidades dos clientes      
2.3.12. Planeamento das operações      
2.3.13. Identificação antecipada dos problemas      
2.3.14. Conhecimento da concorrência      
2.3.15. Acompanhamento da evolução da concorrência      
2.3.16. Identificação de oportunidades de mercado.      
2.3.17. Aproveitamento de oportunidades de mercado      
2.3.18. Identificação de ameaças externas      
2.3.19. Identificação de desajustes entre oferta e procura      
2.3.20. Estabelecimento e manutenção de relações com parceiros      
2.3.21. Comunicação interna      
2.3.22. Comunicação com o exterior      
2.3.23. Criação de barreiras à entrada de novos concorrentes      
2.3.24. Lançamento de novos produtos      
2.3.25. Investigação e desenvolvimento      
2.3.26. Criação e manutenção de uma rede de contactos      
2.3.27. Criação de maior valor (para os clientes e fornecedores)      
2.3.28. Redução de custos (apesar dos custos envolvidos numa boa Gestão de 

Informação) 
     

 
2.4. Na sua organização, a aquisição de TIC é influenciada por: (marcando com um "X" o quadrado que 

mais se ajusta)  
 

di
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do
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or
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2.4.1. A tecnologia mais recente do mercado      
2.4.2. A tecnologia necessária (adaptada às necessidades da organização)      
2.4.3. A tecnologia utilizada pelos clientes ou fornecedores (com vista à ligação 

de dados) 
     

2.4.4. A tecnologia utilizada pela concorrência      
2.4.5. A tecnologia mais barata do mercado      
 
 

nã
o 

P
ou

co
 

A
lg

o 

m
ui

to
 

2.5. O sucesso do seu departamento está ligado à utilização das TIC?      
 
2.6. Esta é uma forte razão para que se registem dados no seu Departamento? 
 

di
sc

or
do

 
co

m
pl

et
am

en
te

 

co
nc

or
do
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or
do

 

co
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or
do

 
co
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te

 

2.6.1. Conformidade legal (contas, pagamentos, relatórios oficiais ...)      
2.6.2. Fins operacionais (produção e funcionamento das infra-estruturas)      
2.6.3. Controlo da gestão      
2.6.4. Suporte à decisão      
2.6.5. “Pode ser útil...”      
2.6.6. Manter um registo histórico (actas de reuniões, arquivo de decisões no 

passado) 
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Parte 3 - Factores que influenciam (de uma forma positiva ou negativa) o tratamento da 

informação no seu trabalho (aquisição, processamento, partilha e arquivo de informação) 

Avalie a influência de cada um dos seguintes factores na forma como trata a informação que utiliza no seu 

trabalho (marcando com um "X" o quadrado que mais se ajusta). 

Interprete cada factor de acordo com a realidade que sente nas suas funções. No caso de um determinado 

factor não se aplicar à sua realidade considere que não tem nenhum impacto. 

3.1 Ambiente externo Ambiente económico 
Ambiente político 
Ambiente tecnológico 
Ambiente socio-cultural 
Mercado e Parceiros (Fornecedores/Clientes) 

…que impacto tem na forma como recebe, processa, arquiva e disponibiliza a 
informação 

im
pa

ct
o 

m
ui

to
 

ne
ga

tiv
o 

im
pa

ct
o 

ne
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tiv
o 

ne
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 im

pa
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o 

im
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o 
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o 
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o 

m
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to
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tiv
o 

3.1.1 Os incentivos do estado para aquisição de equipamentos de SI e TIC      
3.1.2 Exigências legais relacionadas com relatórios ou inquéritos para o Estado      
3.1.3 As regras impostas externamente sobre o armazenamento de dados (por 

exemplo legislação relativa ao arquivo morto, exigências das normas de 
qualidade) 

     

3.1.4 Preço dos computadores (hardware) disponíveis no mercado      
3.1.5 Preço do software específico para o seu trabalho      
3.1.6 Facilidade de contratação de colegas de trabalho com boa formação em 

TIC 
     

3.1.7 Restrições no acesso a  informação externa (impostas por regras da 
empresa) 

     

3.1.8 Disponibilidade de boas fontes de informação no mercado (livros, 
revistas, fóruns de discussão, "sites", …) 

     

3.1.9 Preço do acesso às fontes de informação externas      
3.1.10 Necessidade de ligações informáticas com entidades externas (clientes, 

fornecedores, bancos, ...) 
     

3.1.11 Nível a que se faz a recolha de dados acerca dos clientes (e.g. 
necessidades do "mercado") 

     

3.1.12 Grau de exigência dos ""clientes"" da sua informação (internos e 
externos) 

     

3.1.13 Nível a que se faz o acompanhamento/monitorização das empresas 
concorrentes ("benchmarking") 

     

3.1.14 Colaboração com entidades externas (troca de experiências e formas de 
trabalhar) 

     

3.1.15 A sua rede de contactos fora da organização      
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3.2 Cultura Imagem 
Missão e visão 
Comunicação interna 
Colaboração 
Desenvolvimento 

…que impacto tem na forma como recebe, processa, arquiva e disponibiliza a 
informação 

im
pa

ct
o 

m
ui

to
 

ne
ga

tiv
o 

im
pa

ct
o 

ne
ga

tiv
o 

ne
nh

um
 im

pa
ct

o 

im
pa

ct
o 

po
si

tiv
o 

im
pa

ct
o 

m
ui

to
 

po
si

tiv
o 

3.2.1 Grau de definição da missão e visão do seu departamento      
3.2.2 Grau de comunicação interna (troca de informação) ao nível formal      
3.2.3 Grau de comunicação interna (troca de informação) ao nível informal      
3.2.4 Grau de colaboração entre as pessoas (entreajuda, troca de experiências e 

conhecimentos, etc.) 
     

3.2.5 Promoção (facilitação) da rede de contactos dos colaboradores      
3.2.6 Participação em projectos e equipas de trabalho multidisciplinares      
3.2.7 Colaboração com entidades externas à Organização (e.g. em projectos 

com fornecedores ou clientes)  
     

3.2.8 Contacto com colaboradores de outras Organizações ou países (diferentes 
culturas) 

     

3.2.9 Rotação de colaboradores entre Organizações      
3.2.10 Grau de intercâmbio de experiências e conhecimento com outras 

empresas 
     

3.2.11 Promoção do seu desenvolvimento contínuo (novas capacidades)      
3.2.12 Introdução e utilização de novas tecnologias      
3.2.13 Formação ministrada (por outros colaboradores ou entidades externas)      
3.2.14 Nível de promoção do registo de informação no sistema informático (em 

substituição do papel) 
     

3.2.15 A sua capacidade de utilização da informação existente no sistema 
informático 

     

3.2.16 Possibilidade de decidir como utiliza a informação (partilha, procura, ...)      
 
 

3.3 Estrutura/ organização Funções 
Estrutura 
Relações inter-departamentais 

…que impacto tem na forma como recebe, processa, arquiva e disponibiliza a 
informação 

im
pa

ct
o 

m
ui

to
 

ne
ga

tiv
o 

im
pa

ct
o 

ne
ga

tiv
o 

ne
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o 
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o 
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o 

m
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o 

3.3.1 Grau de definição das funções e responsabilidades de cada departamento 
e secção 

     

3.3.2 Grau de definição dos fluxos de informação entre os departamentos e 
funções (através de procedimentos ou instruções de trabalho) 

     

3.3.3 Nível de automatização dos fluxos de informação pela utilização de SI      
3.3.4 Nível de definição dos fluxos de trabalho (processos e pessoas de outras 

secções com quem deve tratar os assuntos da sua responsabilidade) 
     

3.3.5 Nível de especialização das funções que desempenha      
3.3.6 Alterações nos fluxos de trabalho, procedimentos ou instruções de 

trabalho. 
     

3.3.7 Facilidade de comunicação com a hierarquia superior e inferior      
3.3.8 Participação em equipas de projecto multidisciplinares (com pessoas de 

várias áreas ou departamentos) 
     

3.3.9 Existência de um departamento de informática na Organização      
3.3.10 Alterações na estrutura da empresa (mudanças no organigrama ou das 

pessoas) 
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3.3.11 Nível de definição das relações e interdependências entre os 
departamentos 

     

3.3.12 Qualidade das relações entre as pessoas do departamento onde trabalha      
3.3.13 Qualidade das relações entre as pessoas dos vários departamentos da 

Organização 
     

3.3.14 Grau de divulgação da rede de contactos na Organização      
3.3.15 Conhecimento das necessidades de informação dos outros departamentos      
3.3.16 Grau de conhecimento de quem tem a informação que necessita      
 
   

3.4 Estratégia Alinhamento 
Investimento 
Desenvolvimento 
Informação e Comunicação 

…que impacto tem na forma como recebe, processa, arquiva e disponibiliza a 
informação 

im
pa
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o 

m
ui

to
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o 

m
ui
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3.4.1 O conhecimento que tem da estratégia da empresa      
3.4.2 O conhecimento que tem da estratégia do seu departamento      
3.4.3 Seguimento das actividades e serviços de outras empresas (concorrentes, 

parceiros, ...) 
     

3.4.4 Colaboração em projectos conjuntos com entidades externas      
3.4.5 Grau de acompanhamento dos desenvolvimentos tecnológicos      
3.4.6 Nível de adaptação das TIC às necessidades específicas da organização      
3.4.7 Importância dada ao factor preço na aquisição de TIC      
3.4.8 Grau de introdução e utilização de novas tecnologias (TIC e SI)      
3.4.9 Desenvolvimento dos SI pela própria empresa (e.g. pelo próprio 

departamento de informática) 
     

3.4.10 Formação facultada nas áreas das novas tecnologias      
3.4.11 Formação facultada na área comportamental (relacionamento entre 

pessoas, moderação de reuniões, ...) 
     

3.4.12 Aposta no desenvolvimento de competências dentro da organização 
(formação interna, desenvolvimento de sistemas, ...) 

     

3.4.13 Centralização e integração da informação de toda a Organização 
(utilização de sistemas integrados) 

     

3.4.14 Utilização de ligações de dados a entidades externas (clientes, 
fornecedores, fontes de informação, ...) 

     

3.4.15 Estratégia de contratação de colaboradores com uma atitude aberta à 
mudança e utilização de novas tecnologias  

     

3.4.16 Política de informação existente na empresa      
 
 

3.5 Gestão e Liderança Operações 
Relações inter-departamentais 
Gestão 
Informação/Indicadores de gestão 

…que impacto tem na forma como recebe, processa, arquiva e disponibiliza a 
informação 

im
pa

ct
o 

m
ui

to
 

ne
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tiv
o 
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o 

ne
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o 
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o 
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o 

m
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tiv
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3.5.1 Definição das funções e responsabilidades de cada elemento da estrutura 
organizacional  

     

3.5.2 Nível do conhecimento que tem dos assuntos do seu superior hierárquico      
3.5.3 Grau de facilitação das relações inter-departamentais (noção de clientes 

internos) 
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3.5.4 Contactos que o seu superior tem e que podem ser úteis ao seu trabalho 
(boas fontes de informação) 

     

3.5.5 Nível de partilha formal de informação (imposta por procedimentos ou 
instruções de trabalho) 

     

3.5.6 Nível de partilha informal de informação (comunicação informal) 
 

     

3.5.7 "Quantidade"" de mudança e inovação na organização      
3.5.8 Orientação para o controlo dos custos (e rentabilidade)      
3.5.9 Interesse do seu superior para a introdução e utilização de novas 

tecnologias 
     

3.5.10 Orientação da gestão para a performance, produtividade e cumprimento 
de objectivos 

     

3.5.11 Orientação da gestão para a qualidade dos serviços      
3.5.12 Abertura do seu superior a novas formas de trabalhar e desenvolvimento 

de novos serviços 
     

3.5.13 Nível de avaliação (controlo actualizado e constante) e de exigência na 
qualidade dos serviços prestados 

     

3.5.14 Nível de sua autonomia na tomada de decisões relativas ao seu trabalho      
3.5.15 Nível de exigência na informação solicitada pelos superiores hierárquicos 

(dados actualizados, fiáveis, sem erros, ...) 
     

 
 

3.6 Pessoas Formação de base 
Inter-relações 
Desenvolvimento de competências 
Capacidade de desenvolvimento de Sistema de 
Informação 

…que impacto tem na forma como recebe, processa, arquiva e disponibiliza a 
informação 

im
pa
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o 

m
ui

to
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o 
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o 
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o 
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3.6.1 O seu nível de formação/conhecimento na área das TIC      
3.6.2 O seu grau de escolaridade      
3.6.3 Grau de cumprimento das regras estabelecidas no que respeita aos 

procedimentos relacionados com a informação  
     

3.6.4 Adaptação dos seus conhecimentos às tarefas que realiza      
3.6.5 Qualidade das suas relações com os seus contactos na empresa      
3.6.6 A sua capacidade de comunicação com as pessoas com quem trabalha      
3.6.7 Grau de colaboração entre si e as pessoas com quem trabalha (e.g. 

trabalho em equipa) 
     

3.6.8 A sua abertura à partilha de informação e conhecimentos adquiridos      
3.6.9 O seu nível de satisfação ao nível profissional      
3.6.10 O contacto que tem com colaboradores de outras Organizações      
3.6.11 Nível de desenvolvimento das suas competências (formação, participação 

em projectos, …) 
     

3.6.12 A sua rotação por outras funções      
3.6.13 A sua abertura à mudança e inovação      
3.6.14 A sua abertura à utilização de novas tecnologias      
3.6.15 A utilização que dá ao computador      
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3.7 Rotinas, procedimento e processos Arquivo e consulta de informação 
Utilização dos SI  
Procedimentos 

…que impacto tem na forma como recebe, processa, arquiva e disponibiliza a 
informação 
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3.7.1 Grau de conhecimento dos procedimentos e instruções de trabalho      
3.7.2 Coordenação existente entre tarefas complementares      
3.7.3 Exigências relacionadas com relatórios (rotinas) para a gestão da empresa      
3.7.4 Grau de utilização de TIC e SI nas suas tarefas      
3.7.5 Existência de regras para a utilização do e-mail (e correspondente 

controlo) 
     

3.7.6 Nível de restrições impostas pelas regras de segurança no acesso ao 
sistema de informação 

     

3.7.7 Necessidade de consulta de informação na intranet ou Internet para a 
realização das suas tarefas 

     

3.7.8 Grau de definição de processos para arquivo da informação      
3.7.9 Grau de definição de processos para consulta da informação      
3.7.10 Grau de definição de processos para aquisição da informação      
3.7.11 Grau de definição de processos para processamento da informação      
3.7.12 Existência (ou não) de procedimentos para o tratamento de informação 

(e.g. aquisição, processamento, arquivo ou divulgação) 
     

3.7.13 Existência (ou não) de procedimentos para a segurança da informação 
(acessos, cópias de segurança, manutenção, ...) 

     

3.7.14 Existência (ou não) de regras para classificação do tipo de informação em 
termos de sensibilidade e segurança (e.g. informação não relevante, 
classificada, confidencial) 

     

3.7.15 Facilidade com que se pode alterar um procedimento, quando é necessário      
 
 

3.8 Recursos Financeiros 
Tempo/Pessoas 
Know-how 

…que impacto tem na forma como recebe, processa, arquiva e disponibiliza a 
informação 
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3.8.1 Nível de orçamento para formação dos colaboradores em TIC e SI      
3.8.2 Nível de orçamento para investimento em Sistemas de Informação e TIC      
3.8.3 Nível de orçamento para recursos de informação (livros, acessos a bancos 

de dados, CD-ROM, ...) 
     

3.8.4 Nível de orçamento para a manutenção adequada dos sistemas de 
informação existentes 

     

3.8.5 Controlo dos custos (comunicação, consumíveis, etc.)      
3.8.6 Investimentos no desenvolvimento e adaptação de SI (de acordo com as 

necessidades específicas da organização) 
     

3.8.7 Utilização de SI e TIC fora da empresa (na sua vida privada)      
3.8.8 Capacidade de desenvolvimento de SI na empresa      
3.8.9 Disponibilidade de literatura (livros, revistas, CD-ROM, ...) sobre a 

utilização de TIC e SI 
     

3.8.10 Know-how existente acerca de TIC e SI      
3.8.11 Disponibilidade de tempo para gerir e desenvolver uma boa rede de 

contactos 
     

3.8.12 Disponibilidade de tempo para investigar, testar e aperfeiçoar o uso de 
TIC 
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3.8.13 Sobrecarga de trabalho      
3.8.14 Utilização de competências externas (e.g. consultores)      
3.8.15 Utilização de colaboradores em regime temporário      
 
 

3.9 TIC Sistemas 
Internet 

…que impacto tem na forma como recebe, processa, arquiva e disponibiliza a 
informação 
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3.9.1 Nível de produtividade e sofisticação das tecnologias utilizadas (e.g. 
computadores) 

     

3.9.2 Nível de adaptação do software utilizado às necessidades específicas da 
organização 

     

3.9.3 Nível de adaptação das tecnologias utilizados às necessidades específicas 
da organização (e.g. computadores, impressoras, telefones, bips, ...) 

     

3.9.4 Utilização de ligações de dados com o exterior da organização      
3.9.5 Utilização do Sistema Informático para a partilha de informação na 

empresa 
     

3.9.6 Nível de utilização de SI e TIC nas suas tarefas e actividades      
3.9.7 Nível de utilização de SI e TIC para o armazenamento de informação      
3.9.8 Facilidade no acesso às TIC e SI (de que necessita para o seu trabalho)      
3.9.9 Disponibilidade de ferramentas para partilha de informação e facilitação 

da comunicação interna (ex.: Intranet, e-mail) 
     

3.9.10 Nível de segurança fornecido pelas TIC no tratamento da informação      
3.9.11 Grau de acesso à Internet (seu e dos seus colegas)      
3.9.12 Forma como se utiliza o e-mail na empresa      
3.9.13 Qualidade dos hardware que utiliza (computadores, impressoras, palm 

pilots, ...) 
     

3.9.14 Qualidade do software que utiliza (programas de computador)      
3.9.15 Controlo na forma como são utilizadas as TIC e SI      
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Anexo 2 - Estrutura do Questionário de Auditoria 

 

1. Ambiente Externo   

  Item do questionário exploratório Questão para a auditoria 

1 
Facilidade de contratação de colegas de trabalho com boa 
formação em TIC 

Os seus colaboradores têm formação adequada em TIC? 

2 
Necessidade de ligações informáticas com entidades 
externas (clientes, fornecedores, bancos, ...) 

São mantidas ligações de dados com entidades 
externas? 

3 
A sua rede de contactos fora da organização É mantida uma rede de contactos no exterior da 

organização? 

4 
Colaboração com entidades externas (troca de 
experiências e formas de trabalhar) 

Existem acções colaborativas com entidades externas? 

5 Preço do software específico para o seu trabalho O software de que dispõe adequa-se ao seu trabalho? 

6 
Preço dos computadores (hardware) disponíveis no 
mercado 

O equipamento de que dispõe adequa-se ao seu 
trabalho? 

7 

As regras impostas externamente sobre o armazenamento 
de dados (por exemplo legislação relativa ao arquivo 
morto, exigências das normas de qualidade) 

São cumpridas as normas oficiais no que respeita ao 
armazenamento de dados? 

8 
Exigências legais relacionadas com relatórios ou inquéritos 
para o Estado 

Existem ferramentas que facultem a informação 
necessária para relatórios e inquéritos oficiais? 

9 
Os incentivos do estado para aquisição de equipamentos 
de SI e TIC 

Existem e são utilizados incentivos do estado para 
aquisição de SI e TIC? 

10 
Restrições no acesso a  informação externa (impostas por 
regras da empresa) 

Tem facilidade em aceder a informação externa? 

    

2. Cultura   

  Item do questionário exploratório Questão para a auditoria 

1 
Grau de comunicação interna (troca de informação) ao 
nível formal 

Existem procedimentos escritos relativamente ao fluxo de 
informação oficial na organização? 

2 
Grau de comunicação interna (troca de informação) ao 
nível informal 

Existe comunicação informal na organização? 

3 
Grau de definição da missão e visão do seu departamento Está definida a missão e visão do departamento? 

4 
Promoção (facilitação) da rede de contactos dos 
colaboradores 

Existe uma promoção da rede de contactos entre 
colaboradores da organização? 

5 
Colaboração com entidades externas à Organização (e.g. 
em projectos com fornecedores ou clientes) 

São realizados projectos de cooperação com entidades 
externas (fornecedores, clientes, universidades)? 

6 
Grau de intercâmbio de experiências e conhecimento com 
outras empresas 

Existem acções colaborativas com entidades externas? 

7 
Contacto com colaboradores de outras Organizações ou 
países (diferentes culturas) 

Existe diversidade cultural na organização? 

8 
Introdução e utilização de novas tecnologias É visível uma utilização generalizada das novas 

tecnologias? 

9 
Promoção do seu desenvolvimento contínuo (novas 
capacidades) 

Está definido um processo de desenvolvimento contínuo 
dos colaboradores? 

10 
Nível de promoção do registo de informação no sistema 
informático (em substituição do papel) 

É visível a promoção do registo de informação no sistema 
informático em substituição do papel? 
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11 
A sua capacidade de utilização da informação existente no 
sistema informático 

Existem procedimentos ou instruções sobre como utilizar 
a informação existente no sistema informático? 

12 
Rotação de colaboradores entre Organizações Está definido um processo de rotação dos colaboradores 

por diferentes tarefas ou departamentos? 

13 
Participação em projectos e equipas de trabalho 
multidisciplinares 

São realizados projectos com a participação de diferentes 
áreas da organização? 

14 
Possibilidade de decidir como utiliza a informação (partilha, 
procura, ...) 

É dada autonomia aos colaboradores para tomada de 
decisões sobre a utilização da informação? 

   

3. Estrutura/Organização   

  Item do questionário exploratório Questão para a auditoria 

1 
Grau de definição das funções e responsabilidades de 
cada departamento e secção 

Estão definidas as funções e responsabilidades de cada 
departamento ou secção? 

2 
Grau de definição dos fluxos de informação entre os 
departamentos e funções (através de procedimentos ou 
instruções de trabalho) 

Estão definidos os fluxos de informação entre os 
departamentos e funções? 

3 
Qualidade das relações entre as pessoas do departamento 
onde trabalha 

Existem iniciativas promotoras das relações inter-
pessoais? 

4 
Facilidade de comunicação com a hierarquia superior e 
inferior 

Existem espaços de comunicação entre os vários níveis 
hierárquicos (e.g. reuniões, conversas, ...)? 

5 
Conhecimento das necessidades de informação dos outros 
departamentos 

É conhecida internamente a informação necessária a 
outros departamentos da organização? 

6 
Grau de conhecimento de quem tem a informação que 
necessita 

Existe informação disponível sobre quem tem qual 
informação na organização? 

7 
Grau de divulgação da rede de contactos na Organização É divulgada a rede de contactos na organização? 

8 
Alterações nos fluxos de trabalho, procedimentos ou 
instruções de trabalho. 

É fácil alterar os processos de trabalho no sentido de os 
adaptar a novas necessidades da organização? 

9 
Alterações na estrutura da empresa (mudanças no 
organigrama ou das pessoas) 

As alterações na estrutura da empresa são divulgadas? 

   

4. Estratégia   

  Item do questionário exploratório Questão para a auditoria 

1 
Nível de adaptação das TIC às necessidades específicas 
da organização 

Existe uma aposta na adaptação das TIC às 
necessidades da organização? 

2 
Aposta no desenvolvimento de competências dentro da 
organização (formação interna, desenvolvimento de 
sistemas, ...) 

Existe uma aposta no desenvolvimento de competências 
dentro da organização (formação, desenvolvimento de 
sistemas, etc.)? 

3 Formação facultada nas áreas das novas tecnologias É disponibilizada formação em novas tecnologias? 

4 Importância dada ao factor preço na aquisição de TIC As TIC são adquiridas apenas com base no preço? 

5 
Utilização de ligações de dados a entidades externas 
(clientes, fornecedores, fontes de informação, ...) 

Existem ligações de dados a entidades externas? 

6 O conhecimento que tem da estratégia da empresa É do conhecimento geral a estratégia da organização? 

7 
O conhecimento que tem da estratégia do seu 
departamento 

É do conhecimento geral a estratégia do departamento? 

8 
Formação facultada na área comportamental 
(relacionamento entre pessoas, moderação de reuniões, 
...) 

É disponibilizada formação na área comportamental? 

9 
Desenvolvimento dos SI pela própria empresa (e.g. pelo 
próprio departamento de informática) 

São desenvolvidos SI por colaboradores da organização? 

10 
Política de informação existente na empresa Existe uma política de informação definida na 

organização? 
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11 
Estratégia de contratação de colaboradores com uma 
atitude aberta à mudança e utilização de novas tecnologias 

Os colaboradores necessitam de conhecimentos em TIC 
nas suas tarefas? 

     

5. Gestão e Liderança   

  Item do questionário exploratório Questão para a auditoria 

1 
Abertura do seu superior a novas formas de trabalhar e 
desenvolvimento de novos serviços 

É dada autonomia aos colaboradores para tomada de 
decisão relativamente à forma de trabalho? 

2 
Nível de avaliação (controlo actualizado e constante) e de 
exigência na qualidade dos serviços prestados 

O acompanhamento dos indicadores e qualidade é feito 
em "tempo real"? 

3 
Orientação da gestão para a performance, produtividade e 
cumprimento de objectivos 

É feito um acompanhamento dos indicadores de 
performance da organização? 

4 
Orientação da gestão para a qualidade dos serviços É feito um acompanhamento da qualidade dos serviços 

prestados? 

5 
Nível de partilha formal de informação (imposta por 
procedimentos ou instruções de trabalho) 

Estão definidos procedimentos ou instruções no que 
respeita à divulgação formal de informação? 

6 
Nível de partilha informal de informação (comunicação 
informal) 

Tem conhecimento dos objectivos e performance da sua 
equipa? 

7 
Nível de exigência na informação solicitada pelos 
superiores hierárquicos (dados actualizados, fiáveis, sem 
erros, ...) 

Estão definidos standards para a qualidade dos 
documentos? 

8 
Interesse do seu superior para a introdução e utilização de 
novas tecnologias 

Os gestores interessam-se pela introdução e utilização 
de novas tecnologias? 

9 
"Quantidade" de mudança e inovação na organização São feitas frequentemente alterações na organização 

(como adaptação a novas necessidades)? 

10 
Orientação para o controlo dos custos (e rentabilidade) Existe uma orientação para o controlo de custos e 

rentabilidade? 

     

6. Pessoas   

  Item do questionário exploratório Questão para a auditoria 

1 
Grau de colaboração entre si e as pessoas com quem 
trabalha (e.g. trabalho em equipa) 

Estão definidos os fluxos de informação entre as pessoas 
envolvidas no processo? 

2 
A sua abertura à mudança e inovação É evidente uma abertura à mudança e inovação por parte 

das pessoas? 

3 
A sua capacidade de comunicação com as pessoas com 
quem trabalha 

Existe uma boa comunicação entre os colaboradores da 
organização? 

4 O seu nível de formação/conhecimento na área das TIC Os colaboradores são receptivos a formação em TIC? 

5 
Nível de desenvolvimento das suas competências 
(formação, participação em projectos, …) 

Está definido um plano de formação de acordo com as 
competências necessárias a cada função? 

6 
O seu nível de satisfação ao nível profissional É medido e acompanhado o nível de satisfação dos 

colaboradores? 

7 
O seu grau de escolaridade Está definida uma política de admissão de colaboradores 

de acordo com a sua formação de base? 

8 
Grau de cumprimento das regras estabelecidas no que 
respeita aos procedimentos relacionados com a 
informação 

Existem e são cumpridos procedimentos relacionados 
com a gestão da informação? 

9 A utilização que dá ao computador O computador é uma ferramenta de trabalho 
generalizada? 

10 
Qualidade das suas relações com os seus contactos na 
empresa 

As TIC são utilizadas na organização como meio de 
comunicação generalizado? 
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7. Rotinas, Procedimentos e Processos 
  Item do questionário exploratório Questão para a auditoria 

1 
Grau de definição de processos para processamento da 
informação 

Estão definidos os processos de processamento da 
informação? 

2 
Grau de definição de processos para aquisição da 
informação 

Estão definidos processos no que respeita ao acesso à 
informação? 

3 
Grau de definição de processos para arquivo da 
informação 

Estão definidos processos de arquivo da informação? 

4 
Grau de definição de processos para consulta da 
informação 

Estão definidos processos para pesquisa de informação? 

5 
Facilidade com que se pode alterar um procedimento, 
quando é necessário 

O processo de alteração dos procedimentos é fácil e 
célere? 

6 
Necessidade de consulta de informação na intranet ou 
Internet para a realização das suas tarefas 

É necessário consultar informação na intranet ou Internet 
para a realização das tarefas dos colaboradores? 

7 
Grau de utilização de TIC e SI nas suas tarefas São utilizadas de uma forma genérica TIC e SI nas 

tarefas dos colaboradores? 

8 
Exigências relacionadas com relatórios (rotinas) para a 
gestão da empresa 

Estão definidos relatórios standard para os gestores da 
organização? 

9 
Grau de conhecimento dos procedimentos e instruções de 
trabalho 

Os procedimentos e Instruções de Trabalho estão 
disponíveis para consulta? 

10 
Existência (ou não) de procedimentos para a segurança da 
informação (acessos, cópias de segurança, manutenção, 
...) 

Existem regras definidas no que respeita à segurança da 
informação? 

11 
Existência (ou não) de procedimentos para o tratamento de 
informação (e.g. aquisição, processamento, arquivo ou 
divulgação) 

Existem procedimentos escritos no que respeita ao 
tratamento de informação? 

12 
Existência de regras para a utilização do e-mail (e 
correspondente controlo) 

Estão definidas regras para uma correcta utilização do e-
mail? 

13 
Nível de restrições impostas pelas regras de segurança no 
acesso ao sistema de informação 

Estão definidas regras de segurança no acesso ao 
sistema de informação? 

   

8. Recursos   

  Item do questionário exploratório Questão para a auditoria 

1 
Nível de orçamento para investimento em Sistemas de 
Informação e TIC 

Existe um plano de investimento em Sistemas de 
Informação e TIC? 

2 
Nível de orçamento para a manutenção adequada dos 
sistemas de informação existentes 

Está definido um plano de manutenção dos SI 
existentes? 

3 
Nível de orçamento para recursos de informação (livros, 
acessos a bancos de dados, CD-ROMs, ...) 

Existe um orçamento definido para recursos de 
informação (livros, CD-ROMs, Internet, etc.)? 

4 
Nível de orçamento para formação dos colaboradores em 
TIC e SI 

Existe um plano de formação para os colaboradores em 
TIC e SI ? 

5 
Investimentos no desenvolvimento e adaptação dos SI (de 
acordo com as necessidades específicas da organização) 

É garantida a possibilidade de adaptação dos SI de 
acordo com as necessidades específicas da 
organização? 

6 
Disponibilidade de tempo para investigar, testar e 
aperfeiçoar o uso de TIC 

Os colaboradores dispõem de tempo para investigar, 
testar e aperfeiçoar a utilização das TICs e SI? 

7 
Disponibilidade de tempo para gerir e desenvolver uma 
boa rede de contactos 

Os colaboradores dispõem de tempo para gerir e 
desenvolver uma boa rede de contactos? 

8 Capacidade de desenvolvimento de SI na empresa Existe capacidade de desenvolvimento de SI na 
empresa? 

9 Know-how existente acerca de TIC e SI Existe conhecimento interno acerca de TIC e SI? 

10 
Utilização de colaboradores em regime temporário Existe utilização de colaboradores em regime temporário 

ou outsourcing? 
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11 
Controlo dos custos (comunicação, consumíveis, etc.) Existe controlo de custos (comunicação, consumíveis, 

etc.)? 

12 
Utilização de competências externas (e.g. consultores) É frequente a utilização de competências externas (e.g. 

consultores)? 

13 
Utilização de SI e TIC fora da empresa (na sua vida 
privada) 

Os colaboradores utilizam SI e TIC na sua vida privada? 

     

9. TIC   

  Item do questionário exploratório Questão para a auditoria 

1 
Nível de adaptação do software utilizado às necessidades 
específicas da organização 

Existem especificações das necessidades da 
organização em termos de software? 

2 
Utilização de ligações de dados com o exterior da 
organização 

São utilizadas ligações de dados com o exterior? 

3 
Qualidade dos hardware que utiliza (computadores, 
impressoras, palm pilots, ...) 

É visível uma preocupação com a qualidade do 
equipamento utilizado? 

4 
Qualidade do software que utiliza (programas de 
computador) 

É visível uma preocupação com a qualidade do software 
utilizado? 

5 
Nível de adaptação das tecnologias utilizados às 
necessidades específicas da organização (e.g. 
computadores, impressoras, telefones, bips, ...) 

Existe um plano/levantamento das necessidades de TIC 
e SI da organização? 

6 
Nível de utilização de SI e TIC para o armazenamento de 
informação 

É preferido o arquivo digital em relação ao arquivo em 
papel? 

7 
Facilidade no acesso às TIC e SI (de que necessita para o 
seu trabalho) 

São disponibilizadas as TIC e SI necessárias para o 
trabalho? 

8 
Nível de utilização de SI e TIC nas suas tarefas e 
actividades 

É visível a utilização de TIC e SI nas actividades da 
organização? 

9 
Disponibilidade de ferramentas para partilha de informação 
e facilitação da comunicação interna (e.g. Intranet, e-mail) 

São utilizadas intranet e e-mail na organização? 

10 
Utilização do Sistema Informático para a partilha de 
informação na empresa 

Existe uma rede informática por toda a organização? 

11 
Forma como se utiliza o e-mail na empresa Existem regras relativamente à forma como se deve 

utilizar o e-mail? 

12 Grau de acesso à Internet (seu e dos seus colegas) Os colaboradores têm acesso à Internet? 
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Anexo 3 - Detalhe técnico do protótipo em MS Access 

1. Estrutura das tabelas 

 

Figura 1 - Estrutura de tabelas da Aplicação 

 

    

     

 
 

Figura 2 - Estrutura de campos das tabelas 
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2. Funções auxiliares em Microsoft VBA 

2.1. Módulo 1 
Option Compare Database 
Option Explicit 
Public iNumQuestoes As Long 
'-------------------------------------------------- -------------------- 
Function GetNomeOrganizacao(sID_Org As String) As S tring 
Dim sSQL As String 
Dim rsOrganizacoes As DAO.Recordset 
 
sSQL = "SELECT TOrganizacoes.Nome FROM TOrganizacoe s WHERE 
(((TOrganizacoes.ID_Organizacao)='" & sID_Org & "') );" 
Set rsOrganizacoes = CurrentDb.OpenRecordset(sSQL) 
GetNomeOrganizacao = "" 
On Error GoTo GetNomeOrganizacaoError 
rsOrganizacoes.MoveFirst 
GetNomeOrganizacao = rsOrganizacoes!Nome 
GetNomeOrganizacaoError: 
If GetNomeOrganizacao = "" Then 
  GetNomeOrganizacao = "indef." 
End If 
End Function 
 
'-------------------------------------------------- -------------------- 
'    GRAVA RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO 
'-------------------------------------------------- -------------------- 
Sub GravaRespostas() 
Dim fQuest As Access.Form 
Dim i As Integer 
Dim lProcesso As Long 
Dim lQuestao As Long 
Dim sResposta As String 
Dim sObs As String 
Dim tbCtrl As TabControl 
Dim sID_Processo As String 
Dim sId_Parte As String 
Dim sID_Questao As String 
Dim s_Resposta As String 
Dim s_ObsResposta As String 
Dim iParte As Integer 
Dim fGravar As Access.Form  
 
Set fQuest = Forms!FQuestionarioBase 
Set tbCtrl = fQuest.Controls.Item("TabControl") 
sID_Processo = fQuest.Controls.Item("Processo").Pro perties.Item("Caption") 
ProgressoInicio "A Gravar..." 
For iParte = 1 To tbCtrl.Pages.Count 
    sId_Parte = tbCtrl.Pages.Item(iParte - 1).Name 
    For i = 1 To tbCtrl.Pages.Item(iParte - 1).Cont rols.Count 
        ProgressoIncrementa "Processo: " & sId_Part e, (i * 100) / tbCtrl.Pages.Item(iParte 
- 1).Controls.Count 
        'ID da questão 
        If Left(tbCtrl.Pages.Item(iParte - 1).Contr ols.Item(i - 1).Properties.Item("Name"), 
5) = "Quest" Then 
            sID_Questao = tbCtrl.Pages.Item(iParte - 1).Controls.Item(i - 
1).Properties.Item("Caption") 
            'Combo box para a resposta 
            If IsNull(tbCtrl.Pages.Item(iParte - 1) .Controls.Item("Resp" & sId_Parte & 
sID_Questao).Value) Then 
                s_Resposta = " " 
            Else 
                s_Resposta = tbCtrl.Pages.Item(iPar te - 1).Controls.Item("Resp" & sId_Parte 
& sID_Questao).Value 
            End If 
            'Observações à resposta 
            If IsNull(tbCtrl.Pages.Item(iParte - 1) .Controls.Item("Obs" & sId_Parte & 
sID_Questao).Value) Then 
                s_ObsResposta = " " 
            Else 



145 

                s_ObsResposta = tbCtrl.Pages.Item(i Parte - 1).Controls.Item("Obs" & 
sId_Parte & sID_Questao).Value 
            End If 
            GravaResposta CLng(sID_Processo), CLng( sID_Questao), s_Resposta, s_ObsResposta 
        End If 
    Next i 
Next iParte 
ProgressoFim 
End Sub 
 
'-------------------------------------------------- -------------------- 
Sub GravaResposta(lID_Processo As Long, lID_Questao  As Long, sResposta As String, sObs As 
String) 
Dim rsRespostas As DAO.Recordset 
Dim bJaExisteResposta As Boolean 
Dim sSQL As String 
 
'Verifica se a resposta já existe 
sSQL = "SELECT ID_Processo,ID_Questao,Resposta,Obs FROM TRespostas WHERE (((ID_Processo)=" 
& lID_Processo & ") AND ((ID_Questao)=" & lID_Quest ao & "));" 
Set rsRespostas = CurrentDb.OpenRecordset(sSQL) 
On Error GoTo Err_tabela_vazia 
    rsRespostas.MoveFirst 
    bJaExisteResposta = True 
    GoTo Err_continua 
Err_tabela_vazia: 
    bJaExisteResposta = False 
Err_continua: 
'Actualiza ou insere resposta 
If bJaExisteResposta Then 
    rsRespostas.Edit 
    rsRespostas!resposta = sResposta 
    rsRespostas!Obs = sObs 
    rsRespostas.Update 
Else 
    rsRespostas.AddNew 
    rsRespostas!ID_Processo = lID_Processo 
    rsRespostas!ID_Questao = lID_Questao 
    rsRespostas!resposta = sResposta 
    rsRespostas!Obs = sObs 
    rsRespostas.Update 
End If 
rsRespostas.Close 
Set rsRespostas = Nothing 
End Sub 
'-------------------------------------------------- -------------------- 
Function GetResposta(lID_Processo As Long, lID_Ques tao As Long) As String 
Dim rsRespostas As DAO.Recordset 
Dim bJaExisteResposta As Boolean 
Dim sSQL As String 
 
'Verifica se a resposta já existe 
sSQL = "SELECT ID_Processo,ID_Questao,Resposta,Obs FROM TRespostas WHERE (((ID_Processo)=" 
& lID_Processo & ") AND ((ID_Questao)=" & lID_Quest ao & "));" 
Set rsRespostas = CurrentDb.OpenRecordset(sSQL) 
On Error GoTo Err_tabela_vazia 
    rsRespostas.MoveFirst 
    bJaExisteResposta = True 
    GoTo Err_continua 
Err_tabela_vazia: 
    bJaExisteResposta = False 
Err_continua: 
If bJaExisteResposta Then 
    GetResposta = rsRespostas!resposta 
Else 
    GetResposta = "" 
End If 
rsRespostas.Close 
Set rsRespostas = Nothing 
End Function 
 
'-------------------------------------------------- -------------------- 
Function GetObs(lID_Processo As Long, lID_Questao A s Long) As String 
Dim rsRespostas As DAO.Recordset  
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Dim bJaExisteResposta As Boolean 
Dim sSQL As String 
 
'Verifica se a resposta já existe 
sSQL = "SELECT ID_Processo,ID_Questao,Resposta,Obs FROM TRespostas WHERE (((ID_Processo)=" 
& lID_Processo & ") AND ((ID_Questao)=" & lID_Quest ao & "));" 
Set rsRespostas = CurrentDb.OpenRecordset(sSQL) 
On Error GoTo Err_tabela_vazia 
    rsRespostas.MoveFirst 
    bJaExisteResposta = True 
    GoTo Err_continua 
Err_tabela_vazia: 
    bJaExisteResposta = False 
Err_continua: 
If bJaExisteResposta Then 
    GetObs = rsRespostas!Obs 
Else 
    GetObs = "" 
End If 
rsRespostas.Close 
Set rsRespostas = Nothing 
End Function 
 
'-------------------------------------------------- -------------------- 
Sub InicializaQuestionario(sID_Questionario As Stri ng, lID_Processo As Long) 
Dim f_questionario As Access.Form 
Dim ctrl As Access.Control 
Dim i As Integer 
Dim iParte As Integer 
Dim iNumCtrl As Integer 
Dim str As String 
Dim sResp As String 
Dim lLinha As Long 
Dim sSQL_questoes As String 
Dim sSQL_estrutura As String 
Dim rsEstrutura As DAO.Recordset 
Dim rsQuestoes As DAO.Recordset 
Dim rsRespostas As DAO.Recordset 
Dim lProcesso As Long 
Dim lIDQuestao As Long 
Dim sResposta As String 
Dim sObs As String 
Dim tbCtrl As TabControl 
Dim sId_Parte As String 
 
'Abre o formulario 
DoCmd.OpenForm "FQuestionarioBase", acDesign, , , ,  acHidden 
Set f_questionario = Forms!FQuestionarioBase 
'Apaga todos os controls existentes 
Set tbCtrl = f_questionario!TabControl 
For i = 1 To tbCtrl.Pages.Count 
    tbCtrl.Pages.Remove 
Next i 
i = f_questionario.Controls.Count - 1 
Do While i >= 0 
    str = f_questionario.Controls(i).Name 
    DeleteControl f_questionario.Name, str 
    i = i - 1 
Loop 
f_questionario.Section(acDetail).Height = 7937 
'---------- Título -------------- 
Set ctrl = CreateControl("FQuestionarioBase", acLab el, acHeader, , , 1, 1, 2000, 500) 
ctrl.Properties.Item("Caption").Value = lID_Process o 
ctrl.Properties.Item("Name").Value = "Processo" 
ctrl.Properties.Item("Visible").Value = "No" 
Set ctrl = CreateControl("FQuestionarioBase", acLab el, acHeader, , , 1, 1, 10000, 500) 
ctrl.Properties.Item("Caption").Value = "Questionár io Processo " & 
GetFieldValueL("TProcessos", "ID_Processo", lID_Pro cesso, "Processo") & " - " & 
GetFieldValueL("TProcessos", "ID_Processo", lID_Pro cesso, "Descricao") 
ctrl.Properties.Item("FontSize").Value = 16 
ctrl.Properties.Item("FontWeight").Value = 700 'Bol d 
ctrl.Properties.Item("FontItalic").Value = "Yes" 
'---------- Tab ----------------- 
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Set tbCtrl = CreateControl("FQuestionarioBase", acT abCtl, acDetail, , , 200, 100, 14450, 
7800) 
tbCtrl.Name = "TabControl" 
tbCtrl.Properties.Item("FontSize").Value = 10 
tbCtrl.Properties.Item("MultiRow").Value = "Yes" 
For i = 1 To tbCtrl.Pages.Count - 1 
    tbCtrl.Pages.Remove 
Next i 
sSQL_estrutura = "SELECT TQuestionariosEstrutura.ID _Parte, 
TQuestionariosEstrutura.ID_Questionario, TQuestiona riosEstrutura.Parte, 
TQuestionariosEstrutura.Descricao, TQuestionariosEs trutura.Obs " & _ 
                 "FROM TQuestionariosEstrutura " & _ 
                 "WHERE (TQuestionariosEstrutura.ID _Questionario='" & sID_Questionario & 
"') ORDER BY ID_Parte;" 
Set rsEstrutura = CurrentDb.OpenRecordset(sSQL_estr utura) 
rsEstrutura.MoveFirst 
tbCtrl.Pages.Item(tbCtrl.Pages.Count - 1).Name = rs Estrutura!ID_Parte 
tbCtrl.Pages.Item(tbCtrl.Pages.Count - 1).Caption =  rsEstrutura!Parte 
'Título do tab 
Set ctrl = CreateControl("FQuestionarioBase", acLab el, acDetail, 
tbCtrl.Pages.Item(tbCtrl.Pages.Count - 1).Name, , 1 00, 500, 9000, 250) 
ctrl.Properties.Item("Caption").Value = rsEstrutura !Parte & " - " & rsEstrutura!Descricao 
ctrl.Properties.Item("FontSize").Value = 10 
ctrl.Properties.Item("FontWeight").Value = 700 'Bol d 
rsEstrutura.MoveNext 
While Not rsEstrutura.EOF 
    tbCtrl.Pages.Add 
    tbCtrl.Pages.Item(tbCtrl.Pages.Count - 1).Name = rsEstrutura!ID_Parte 
    tbCtrl.Pages.Item(tbCtrl.Pages.Count - 1).Capti on = rsEstrutura!Parte 
    'Título do tab 
    Set ctrl = CreateControl("FQuestionarioBase", a cLabel, acDetail, 
tbCtrl.Pages.Item(tbCtrl.Pages.Count - 1).Name, , 1 00, 500, 9000, 250) 
    ctrl.Properties.Item("Caption").Value = rsEstru tura!Parte & " - " & 
rsEstrutura!Descricao 
    ctrl.Properties.Item("FontSize").Value = 10 
    ctrl.Properties.Item("FontWeight").Value = 700 'Bold 
    rsEstrutura.MoveNext 
Wend 
ProgressoInicio "A abrir questionário..." 
'---------- Questões ------------ 
For iParte = 1 To tbCtrl.Pages.Count 
    sId_Parte = tbCtrl.Pages.Item(iParte - 1).Name 
    ProgressoIncrementa "Parte:" & sId_Parte, (iPar te * 100) / tbCtrl.Pages.Count 
    sSQL_questoes = "SELECT TQuestionarios.ID_Quest ionario, TQuestionarios.Descricao, 
TQuestionarios.Obs, TQuestionariosEstrutura.ID_Part e, TQuestionariosEstrutura.Parte, 
TQuestionariosEstrutura.Descricao, TQuestionariosEs trutura.Obs, TQuestoes.ID_Questao, 
TQuestoes.Numero, TQuestoes.Questao, TQuestoes.Obs " & _ 
                    "FROM TQuestionarios INNER JOIN  (TQuestionariosEstrutura INNER JOIN 
TQuestoes ON TQuestionariosEstrutura.ID_Parte = TQu estoes.ID_Parte) ON 
TQuestionarios.ID_Questionario = TQuestionariosEstr utura.ID_Questionario " & _ 
                    "WHERE (((TQuestionarios.ID_Que stionario)='" & sID_Questionario & "') 
AND ((TQuestionariosEstrutura.ID_Parte)=" & sId_Par te & ")) ORDER BY 
TQuestionariosEstrutura.Parte,TQuestoes.Numero;" 
    'On Error GoTo 0 
    On Error GoTo QuestoesError 
    Set rsQuestoes = CurrentDb.OpenRecordset(sSQL_q uestoes) 
    rsQuestoes.MoveFirst 
    rsQuestoes.MoveLast 
    iNumQuestoes = rsQuestoes.RecordCount 
    'Cria questionário na parte 
    lLinha = 1000 ' Offset inicial (coordenadas) 
    rsQuestoes.MoveFirst 
    For i = 1 To iNumQuestoes 
        'ID da questão 
        Set ctrl = CreateControl("FQuestionarioBase ", acLabel, acDetail, 
tbCtrl.Pages.Item(iParte - 1).Name, , 200, lLinha, 400, 250) 
        ctrl.Properties.Item("Caption").Value = rsQ uestoes.Fields("Numero") 
        ctrl.Properties.Item("FontSize").Value = 10  
        ctrl.Properties.Item("FontWeight").Value = 700 'Bold 
        'Texto da questão 
        Set ctrl = CreateControl("FQuestionarioBase ", acLabel, acDetail, 
tbCtrl.Pages.Item(iParte - 1).Name, , 700, lLinha, 7000, 750) 
        ctrl.Properties.Item("Caption").Value = rsQ uestoes.Fields("Questao") 
        ctrl.Properties.Item("FontSize").Value = 10  
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        'Combo box para a resposta 
        Set ctrl = CreateControl("FQuestionarioBase ", acComboBox, acDetail, 
tbCtrl.Pages.Item(iParte - 1).Name, , 7800, lLinha,  650, 300) 
        ctrl.Properties.Item("Name") = "Resp" & sId _Parte & rsQuestoes.Fields("ID_Questao") 
        ctrl.Properties.Item("RowSourceType") = "Va lue List" 
        ctrl.Properties.Item("RowSource") = "10;8;6 ;4;0;NA" 
        ctrl.Properties.Item("FontSize").Value = 10  
        'Observações à resposta 
        Set ctrl = CreateControl("FQuestionarioBase ", acTextBox, acDetail, 
tbCtrl.Pages.Item(iParte - 1).Name, , 8500, lLinha,  6000, 750) 
        ctrl.Properties.Item("Name") = "Obs" & sId_ Parte & rsQuestoes.Fields("ID_Questao") 
        ctrl.Properties.Item("FontSize").Value = 10  
        'Referência da questão 
        Set ctrl = CreateControl("FQuestionarioBase ", acLabel, acDetail, 
tbCtrl.Pages.Item(iParte - 1).Name, , 1100, lLinha,  5000, 500) 
        ctrl.Properties.Item("Name").Value = "Quest ao" & sId_Parte & 
rsQuestoes.Fields("ID_Questao") 
        ctrl.Properties.Item("Caption").Value = rsQ uestoes.Fields("ID_Questao") 
        ctrl.Properties.Item("Visible").Value = "No " 
         
        lLinha = lLinha + 800 
        'Observações da questão 
        Set ctrl = CreateControl("FQuestionarioBase ", acLabel, acDetail, 
tbCtrl.Pages.Item(iParte - 1).Name, , 1100, lLinha,  5000, 500) 
        ctrl.Properties.Item("Caption").Value = rsQ uestoes.Fields("TQuestoes.Obs") 
        If rsQuestoes.Fields("TQuestoes.Obs") <> ""  Then 
            lLinha = lLinha + 510 
        End If 
        'Linha separadora 
        Set ctrl = CreateControl("FQuestionarioBase ", acLine, acDetail, 
tbCtrl.Pages.Item(iParte - 1).Name, , 100, lLinha, 14000, 1) 
        lLinha = lLinha + 50 
        rsQuestoes.MoveNext 
    Next i 
    GoTo QuestoesOK 
QuestoesError: 
    On Error GoTo 0 
    Resume QuestoesOK 
QuestoesOK: 
    rsQuestoes.Close 
    Set rsQuestoes = Nothing 
Next iParte 
ProgressoFim 
On Error GoTo 0 
'Botão para gravar as respostas 
Set ctrl = CreateControl("FQuestionarioBase", acCom mandButton, acFooter, , , 100, 250, 
1500, 500) 
ctrl.Properties("Name") = "cmd_gravar" 
ctrl.Properties("OnClick") = "[Event Procedure]" 
ctrl.Properties("Caption") = "Gravar" 
'Botão Sair 
Set ctrl = CreateControl("FQuestionarioBase", acCom mandButton, acFooter, , , 11000, 250, 
1500, 500) 
ctrl.Properties("Name") = "cmd_sair" 
ctrl.Properties("OnClick") = "[Event Procedure]" 
ctrl.Properties("Caption") = "Sair" 
'Fecha e grava a Janela (modo design) 
DoCmd.Close acForm, "FQuestionarioBase", acSaveYes 
'Abre a janela 
DoCmd.OpenForm "FQuestionarioBase", acNormal 
'Inicializa as questões com os valores existentes 
Set f_questionario = Forms!FQuestionarioBase 
Set tbCtrl = f_questionario!TabControl 
For iParte = 1 To tbCtrl.Pages.Count 
    sId_Parte = tbCtrl.Pages.Item(iParte - 1).Name 
    For i = 1 To tbCtrl.Pages.Item(iParte - 1).Cont rols.Count 
        If Left(tbCtrl.Pages.Item(iParte - 1).Contr ols.Item(i - 1).Properties("Name"), 5) = 
"Quest" Then 
            lIDQuestao = tbCtrl.Pages.Item(iParte -  1).Controls.Item(i - 
1).Properties("Caption").Value 
            sResposta = GetResposta(lID_Processo, l IDQuestao) 
            If sResposta <> "" Then 
                f_questionario.Controls("Resp" & sI d_Parte & lIDQuestao).Value = sResposta 
            End If 
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            sObs = GetObs(lID_Processo, lIDQuestao)  
            If sObs > " " Then 
                f_questionario.Controls("Obs" & sId _Parte & lIDQuestao).Value = sObs 
            End If 
        End If 
    Next i 
Next iParte 
End Sub 
 
'-------------------------------------------------- -------------------- 
Function GetFieldValueL(sTabela As String, sCampoCh ave As String, sChave As Long, 
sCampoProcura As String) As String 
Dim bExiste As Boolean 
Dim rsQuery As DAO.Recordset 
Dim sSQL As String 
 
sSQL = "SELECT " & sCampoChave & "," & sCampoProcur a & " FROM " & sTabela & " WHERE (" & 
sCampoChave & "=" & sChave & ");" 
Set rsQuery = CurrentDb.OpenRecordset(sSQL) 
On Error GoTo Err_tabela_vazia 
    rsQuery.MoveFirst 
    bExiste = True 
    GoTo Err_continua 
Err_tabela_vazia: 
    bExiste = False 
Err_continua: 
If bExiste Then 
    GetFieldValueL = rsQuery.Fields(sCampoProcura) 
Else 
    GetFieldValueL = "" 
End If 
rsQuery.Close 
Set rsQuery = Nothing 
End Function 
 
'-------------------------------------------------- -------------------- 
Function GetFieldValueS(sTabela As String, sCampoCh ave As String, sChave As String, 
sCampoProcura As String) As String 
Dim bExiste As Boolean 
Dim rsQuery As DAO.Recordset 
Dim sSQL As String 
 
sSQL = "SELECT " & sCampoChave & "," & sCampoProcur a & " FROM " & sTabela & " WHERE (" & 
sCampoChave & "='" & sChave & "');" 
Set rsQuery = CurrentDb.OpenRecordset(sSQL) 
On Error GoTo Err_tabela_vazia 
    rsQuery.MoveFirst 
    bExiste = True 
    GoTo Err_continua 
Err_tabela_vazia: 
    bExiste = False 
Err_continua: 
If bExiste Then 
    GetFieldValueL = rsQuery.Fields(sCampoProcura) 
Else 
    GetFieldValueL = "" 
End If 
rsQuery.Close 
Set rsQuery = Nothing 
End Function 
 
'-------------------------------------------------- -------------------- 
Sub CalculaAvaliacao(sID_Auditoria As String) 
Dim sSQL As String 
Dim rsRespostas As DAO.Recordset 
Dim sID_Processo As String 
Dim lTotal As Long 
Dim lPontuacao As Long 
Dim lTotal_processo As Long 
Dim lPontuacao_processo As Long 
Dim sResposta As String 
Dim bFaltamRespostas As Boolean 
Dim bFaltamRespostas_processo As Boolean 
Dim sObs As String 
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sSQL = "SELECT TAuditoria.ID_Auditoria, TProcessos. ID_Processo, TQuestoes.ID_Questao, 
TRespostas.ID_Questao, TRespostas.Resposta " & _ 
       "FROM (((TQuestionarios INNER JOIN (TAuditor ia INNER JOIN TProcessos ON 
TAuditoria.ID_Auditoria = TProcessos.ID_Auditoria) ON TQuestionarios.ID_Questionario = 
TProcessos.ID_Questionario) INNER JOIN TQuestionari osEstrutura ON 
TQuestionarios.ID_Questionario = TQuestionariosEstr utura.ID_Questionario) INNER JOIN 
TQuestoes ON TQuestionariosEstrutura.ID_Parte = TQu estoes.ID_Parte) INNER JOIN TRespostas 
ON (TQuestoes.ID_Questao = TRespostas.ID_Questao) A ND (TProcessos.ID_Processo = 
TRespostas.ID_Processo) " & _ 
       "WHERE (((TAuditoria.ID_Auditoria) = '" & sI D_Auditoria & "')) " & _ 
       "ORDER BY TAuditoria.ID_Auditoria, TProcesso s.ID_Processo, TQuestoes.ID_Questao;" 
Set rsRespostas = CurrentDb.OpenRecordset(sSQL) 
lTotal = 0 
lPontuacao = 0 
lTotal_processo = 0 
lPontuacao_processo = 0 
bFaltamRespostas = False 
bFaltamRespostas_processo = False 
rsRespostas.MoveFirst 
sID_Processo = rsRespostas.Fields("ID_Processo") 
While Not rsRespostas.EOF 
    If (sID_Processo <> rsRespostas.Fields("ID_Proc esso")) And (lTotal_processo > 0) Then 
        If bFaltamRespostas_processo Then 
            sObs = "Faltam respostas neste processo ." 
        Else 
            sObs = " " 
        End If 
        GravaAvaliacao_Processo CLng(sID_Processo),  CLng(lPontuacao_processo / 
lTotal_processo * 100), sObs 
        sID_Processo = rsRespostas.Fields("ID_Proce sso") 
        lTotal_processo = 0 
        lPontuacao_processo = 0 
        bFaltamRespostas_processo = False 
    End If 
    sResposta = rsRespostas.Fields("Resposta") 
    If sResposta = " " Then 
        bFaltamRespostas = True 
        bFaltamRespostas_processo = True 
    Else 
        If (sResposta <> "NA") Then 
            lTotal = lTotal + 10 
            lPontuacao = lPontuacao + CLng(sRespost a) 
            lTotal_processo = lTotal_processo + 10 
            lPontuacao_processo = lPontuacao_proces so + CLng(sResposta) 
        End If 
    End If 
    rsRespostas.MoveNext 
Wend 
'Grava último processo 
If (lTotal_processo > 0) Then 
    If bFaltamRespostas_processo Then 
        sObs = "Faltam respostas neste processo." 
    Else 
        sObs = " " 
    End If 
    GravaAvaliacao_Processo CLng(sID_Processo), CLn g(lPontuacao_processo / lTotal_processo 
* 100), sObs 
End If 
rsRespostas.Close 
Set rsRespostas = Nothing 
If bFaltamRespostas Then 
    sObs = "Faltam algumas respostas." 
Else 
    sObs = " " 
End If 
GravaAvaliacao_Auditoria sID_Auditoria, CLng(lPontu acao / lTotal * 100), sObs 
MsgBox "Avaliação concluída!" 
End Sub 
 
'-------------------------------------------------- -------------------- 
Sub GravaAvaliacao_Auditoria(sID_Auditoria As Strin g, lAvaliacao As Long, sObs As String) 
Dim rsAuditorias As DAO.Recordset 
Dim sSQL As String 
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'Verifica se a resposta já existe 
sSQL = "SELECT ID_Auditoria,Avaliacao,Obs FROM TAud itoria WHERE ((ID_Auditoria)='" & 
sID_Auditoria & "');" 
Set rsAuditorias = CurrentDb.OpenRecordset(sSQL) 
rsAuditorias.MoveFirst 
'Actualiza ou insere resposta 
rsAuditorias.Edit 
rsAuditorias!Avaliacao = CStr(lAvaliacao) 
rsAuditorias!Obs = sObs 
rsAuditorias.Update 
rsAuditorias.Close 
Set rsAuditorias = Nothing 
End Sub 
 
'-------------------------------------------------- -------------------- 
Sub GravaAvaliacao_Processo(lID_Processo As Long, l Avaliacao As Long, sObs As String) 
Dim rsProcessos As DAO.Recordset 
Dim sSQL As String 
 
'Verifica se a resposta já existe 
sSQL = "SELECT ID_Processo,Avaliacao,Obs FROM TProc essos WHERE ((ID_Processo)=" & 
lID_Processo & ");" 
Set rsProcessos = CurrentDb.OpenRecordset(sSQL) 
rsProcessos.MoveFirst 
'Actualiza ou insere resposta 
rsProcessos.Edit 
rsProcessos!Avaliacao = CStr(lAvaliacao) 
rsProcessos!Obs = sObs 
rsProcessos.Update 
rsProcessos.Close 
Set rsProcessos = Nothing 
End Sub 

 

2.2. FormProgresso 
Option Compare Database 
Option Explicit 
 
'-------------------------------------------------- -------------------- 
Public Sub ProgressoInicio(sCaption As String) 
Dim fGrava As Access.Form 
 
DoCmd.OpenForm "FGravaProgresso" 
Set fGrava = Forms("FGravaProgresso") 
fGrava.Caption = sCaption 
End Sub 
 
'-------------------------------------------------- -------------------- 
Public Sub ProgressoIncrementa(sMsg As String, lPer centagemActual As Long) 
Dim fGrava As Access.Form 
Dim txtDescricao As Label 
 
Set fGrava = Forms!FGravaProgresso 
Set txtDescricao = fGrava.Controls("txtMensagem") 
txtDescricao.Caption = sMsg 
fGrava.Controls("ProgressCtrl").Value = lPercentage mActual 
fGrava.Repaint 
End Sub 
 
'-------------------------------------------------- -------------------- 
Public Sub ProgressoFim() 
Dim fGrava As Access.Form 
 
Set fGrava = Forms!FGravaProgresso 
fGrava.Caption = "Completo!" 
fGrava.Controls("txtMensagem").Caption = "Operação Terminada!" 
DoCmd.Close acForm, "FGravaProgresso" 
End Sub 
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2.3. Excel 
Option Compare Database 
Option Explicit 
 
'-------------------------------------------------- -------------------- 
Sub EscreveExcel(sAuditoria As String) 
Dim apl As Object 
Dim sFicheiro As String 
Dim lLinha As Long 
Dim sSQL As String 
Dim rs As DAO.Recordset 
Dim iNumProcessos As Integer 
Dim sClassificacao As String 
Dim sProcesso As String 
Dim sParte As String 
 
Dim lLinhaUltProcesso As Long 
Dim iPNumQuestoes As Integer 
Dim iPNumQuestoesAplicaveis As Integer 
Dim lPTotalRespostas As Long 
Dim lLinhaUltParte As Long 
Dim iENumQuestoesAplicaveis As Integer 
Dim lETotalRespostas As Long 
Dim iENumQuestoes As Integer 
'------------ Abre Ficheiro ----------------------- --- 
sFicheiro = "c:\relatorio.xls" 
Set apl = CreateObject("excel.application") 
apl.workbooks.Add 
apl.activeworkbook.SaveAs sFicheiro 
lLinha = 2 
apl.Visible = True 
'---- conta o nº de processos, acrescenta as sheets  correspondentes, e atribui os nomes 
sSQL = "SELECT TProcessos.Processo, TProcessos.ID_A uditoria, TProcessos.Descricao, 
TProcessos.Avaliacao " & _ 
       "FROM TProcessos WHERE (((TProcessos.ID_Audi toria) = '" & sAuditoria & "')) ORDER BY 
TProcessos.Processo DESC;" 
Set rs = CurrentDb.OpenRecordset(sSQL) 
rs.MoveFirst 
iNumProcessos = 0 
While Not rs.EOF 
    iNumProcessos = iNumProcessos + 1 
    apl.Sheets(1).Name = rs!Processo 
    apl.activeworkbook.Sheets.Add 
    rs.MoveNext 
Wend 
rs.Close 
apl.activeworkbook.Sheets.Add 
apl.Sheets(1).Name = "Geral" 
apl.Sheets(2).Name = "Resumo" 
'-------------------------------------------------- - 
'------------ Folha Geral ------------------------- - 
'-------------------------------------------------- - 
sSQL = "SELECT TAuditoria.ID_Auditoria, TAuditoria. Descricao, TAuditoria.Data, 
TAuditoria.Obs, TAuditoria.Avaliacao, TOrganizacoes .ID_Organizacao, TOrganizacoes.Nome " & 
_ 
       "FROM TOrganizacoes INNER JOIN TAuditoria ON  TOrganizacoes.ID_Organizacao = 
TAuditoria.ID_Organizacao " & _ 
       "WHERE (((TAuditoria.ID_Auditoria)='" & sAud itoria & "'));" 
Set rs = CurrentDb.OpenRecordset(sSQL) 
rs.MoveFirst 
apl.Sheets(1).Range("A" & lLinha) = rs!Descricao 
apl.Sheets(1).Range("A" & lLinha).Select 
With apl.Selection.Font 
    .Name = "Arial" 
    .Size = 14 
    .Strikethrough = False 
    .Superscript = False 
    .Subscript = False 
    .OutlineFont = False 
    .Shadow = False 
    .ColorIndex = 0 
    .Bold = True 
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End With 
lLinha = lLinha + 1 
apl.Sheets(1).Range("A" & lLinha) = " - Relatório -  " 
apl.Sheets(1).Range("A" & lLinha).Font.Bold = True 
lLinha = lLinha + 4 
apl.Sheets(1).Range("A" & lLinha) = "Organização" 
apl.Sheets(1).Range("B" & lLinha) = rs!Nome 
lLinha = lLinha + 1 
apl.Sheets(1).Range("A" & lLinha) = "Data" 
apl.Sheets(1).Range("B" & lLinha) = rs!Data 
lLinha = lLinha + 2 
apl.Sheets(1).Range("A" & lLinha) = "Auditores" 
lLinha = lLinha + 4 
apl.Sheets(1).Range("A" & lLinha) = "Resultado da A uditoria" 
apl.Sheets(1).Range("A" & lLinha).Font.Bold = True 
lLinha = lLinha + 2 
apl.Sheets(1).Range("A" & lLinha) = "Desempenho" 
apl.Sheets(1).Range("B" & lLinha) = "Total" 
apl.Sheets(1).Range("B" & lLinha).HorizontalAlignme nt = 4 '1 = left, 3 = center, 4 = right 
apl.Sheets(1).Range("C" & lLinha) = rs!Avaliacao & "%" 
apl.Sheets(1).Range("C" & lLinha).HorizontalAlignme nt = 3 '1 = left, 3 = center, 4 = right 
apl.Sheets(1).Range("C" & lLinha).BorderAround Colo rIndex:=0 
If rs!Avaliacao > 75 Then 
    sClassificacao = "+" 
Else 
    If rs!Avaliacao > 50 Then 
        sClassificacao = "(+)" 
    Else 
        If rs!Avaliacao > 25 Then 
            sClassificacao = "(-)" 
        Else 
            sClassificacao = "-" 
        End If 
    End If 
End If 
rs.Close 
'------------------- 
sSQL = "SELECT TProcessos.Processo, TProcessos.ID_A uditoria, TProcessos.Descricao, 
TProcessos.Avaliacao " & _ 
       "FROM TProcessos WHERE (((TProcessos.ID_Audi toria) = '" & sAuditoria & "')) ORDER BY 
TProcessos.Processo;" 
Set rs = CurrentDb.OpenRecordset(sSQL) 
rs.MoveFirst 
While Not rs.EOF 
    apl.Sheets(1).Range("F" & lLinha) = rs!Descrica o 
    apl.Sheets(1).Range("F" & lLinha).HorizontalAli gnment = 4 
    apl.Sheets(1).Range("G" & lLinha) = rs!Avaliaca o & "%" 
    apl.Sheets(1).Range("G" & lLinha).HorizontalAli gnment = 3 '1 = left, 3 = center, 4 = 
right 
    apl.Sheets(1).Range("G" & lLinha).BorderAround ColorIndex:=0 
    lLinha = lLinha + 2 
    rs.MoveNext 
Wend 
rs.Close 
apl.Sheets(1).Range("A" & lLinha) = "Classificação"  
apl.Sheets(1).Range("C" & lLinha) = sClassificacao 
apl.Sheets(1).Range("C" & lLinha).HorizontalAlignme nt = 3 
apl.Sheets(1).Range("C" & lLinha).BorderAround Colo rIndex:=0 
lLinha = lLinha + 4 
apl.Sheets(1).Range("A" & lLinha) = "Resumo da Aval iação" 
apl.Sheets(1).Range("A" & lLinha).Font.Bold = True 
lLinha = lLinha + 32 - (iNumProcessos * 2) 
apl.Sheets(1).Columns("A:A").ColumnWidth = 12 
apl.Sheets(1).Range("A" & lLinha) = "Auditor-Líder"  
apl.Sheets(1).Range("C" & lLinha) = "Co-Auditor" 
apl.Sheets(1).Range("E" & lLinha) = "Co-Auditor" 
apl.Sheets(1).Range("G" & lLinha) = "Co-Auditor" 
'Grelhas 
apl.Sheets(1).Range("A1:I4").BorderAround ColorInde x:=0 
apl.Sheets(1).Range("A6:I11").BorderAround ColorInd ex:=0 
apl.Sheets(1).Range("A13:I49").BorderAround ColorIn dex:=0 
apl.Sheets(1).Range("A51:I55").BorderAround ColorIn dex:=0 
'-------------------------------------------------- - 
'------------ Folha Resumo ------------------------ -- 
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'-------------------------------------------------- - 
apl.Sheets(2).Activate 
apl.Sheets(2).Columns("A:A").ColumnWidth = 5 
apl.Sheets(2).Columns("B:B").ColumnWidth = 45 
apl.Sheets(2).Columns("C:C").ColumnWidth = 5 
apl.Sheets(2).Columns("D:D").ColumnWidth = 5 
apl.Sheets(2).Columns("E:E").ColumnWidth = 10 
lLinha = 1 
apl.Sheets(2).Range("A1") = "Resumo" 
apl.Sheets(2).Range("A1").Font.Size = 12 
apl.Sheets(2).Range("A1").Font.Bold = 12 
lLinha = lLinha + 2 
apl.Sheets(2).Range("C" & lLinha) = "Questões" 
apl.Sheets(2).Range("C" & lLinha & ":D" & lLinha).S elect 
apl.Selection.Merge 
apl.Sheets(2).Range("C" & lLinha).Font.Size = 8 
apl.Sheets(2).Range("C" & lLinha & ":D" & lLinha).B orderAround ColorIndex:=0 
apl.Sheets(2).Range("C" & lLinha & ":D" & lLinha).H orizontalAlignment = 3 
apl.Sheets(2).Range("E" & lLinha) = "Grau de" 
apl.Sheets(2).Range("E" & lLinha).Font.Size = 8 
apl.Sheets(2).Range("E" & lLinha).HorizontalAlignme nt = 3 
lLinha = lLinha + 1 
apl.Sheets(2).Range("A" & lLinha) = "Processos" 
apl.Sheets(2).Range("A" & lLinha & ":B" & lLinha).S elect 
apl.Selection.Merge 
apl.Sheets(2).Range("A" & lLinha & ":B" & lLinha).B orderAround ColorIndex:=0 
apl.Sheets(2).Range("A" & lLinha & ":B" & lLinha).H orizontalAlignment = 3 
apl.Sheets(2).Range("C" & lLinha) = "max." 
apl.Sheets(2).Range("C" & lLinha).Font.Size = 8 
apl.Sheets(2).Range("C" & lLinha).BorderAround Colo rIndex:=0 
apl.Sheets(2).Range("C" & lLinha).HorizontalAlignme nt = 3 
apl.Sheets(2).Range("D" & lLinha) = "aplic." 
apl.Sheets(2).Range("D" & lLinha).Font.Size = 8 
apl.Sheets(2).Range("D" & lLinha).BorderAround Colo rIndex:=0 
apl.Sheets(2).Range("D" & lLinha).HorizontalAlignme nt = 3 
apl.Sheets(2).Range("E" & lLinha) = "desempenho" 
apl.Sheets(2).Range("E" & lLinha).Font.Size = 8 
apl.Sheets(2).Range("E" & lLinha - 1 & ":E" & lLinh a).BorderAround ColorIndex:=0 
apl.Sheets(2).Range("E" & lLinha - 1 & ":E" & lLinh a).HorizontalAlignment = 3 
lLinha = lLinha + 2 
sSQL = "SELECT TProcessos.Processo, TQuestionariosE strutura.Parte, TQuestoes.Numero, 
TProcessos.ID_Auditoria, TProcessos.Descricao AS PD escricao, 
TQuestionarios.ID_Questionario, TQuestionarios.Desc ricao AS QDescricao, 
TQuestionariosEstrutura.Descricao AS EDescricao, TQ uestoes.Questao, TRespostas.Resposta, 
TRespostas.Obs " & _ 
       "FROM (((TQuestionarios INNER JOIN TProcesso s ON TQuestionarios.ID_Questionario = 
TProcessos.ID_Questionario) INNER JOIN TQuestionari osEstrutura ON 
TQuestionarios.ID_Questionario = TQuestionariosEstr utura.ID_Questionario) INNER JOIN 
TQuestoes ON TQuestionariosEstrutura.ID_Parte = TQu estoes.ID_Parte) INNER JOIN TRespostas 
ON (TQuestoes.ID_Questao = TRespostas.ID_Questao) A ND (TProcessos.ID_Processo = 
TRespostas.ID_Processo) " & _ 
       "WHERE (((TProcessos.ID_Auditoria) = '" & sA uditoria & "')) " & _ 
       "ORDER BY TProcessos.Processo, TQuestionario sEstrutura.Parte, TQuestoes.Numero;" 
Set rs = CurrentDb.OpenRecordset(sSQL) 
rs.MoveFirst 
iPNumQuestoes = 0 
iPNumQuestoesAplicaveis = 0 
lPTotalRespostas = 0 
iENumQuestoes = 0 
iENumQuestoesAplicaveis = 0 
lETotalRespostas = 0 
lLinhaUltProcesso = 0 
lLinhaUltParte = 0 
sProcesso = "" 
sParte = "" 
While Not rs.EOF 
    '---- Novo processo 
    If rs!Processo <> sProcesso Then 
        If (lLinhaUltProcesso > 0) And (iENumQuesto esAplicaveis > 0) And 
(iPNumQuestoesAplicaveis > 0) Then 
            apl.Sheets(2).Range("E" & lLinha + 1) =  lPTotalRespostas / 
(iPNumQuestoesAplicaveis * 10) 
            apl.Sheets(2).Range("E" & lLinha + 1).N umberFormat = "0.0%" 
            apl.Sheets(2).Range("E" & lLinha + 1).B orderAround ColorIndex:=0 
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            apl.Sheets(2).Range("C" & lLinhaUltPart e) = iENumQuestoes 
            apl.Sheets(2).Range("D" & lLinhaUltPart e) = iENumQuestoesAplicaveis 
            apl.Sheets(2).Range("E" & lLinhaUltPart e) = lETotalRespostas / 
(iENumQuestoesAplicaveis * 10) 
            apl.Sheets(2).Range("E" & lLinhaUltPart e).NumberFormat = "0.0%" 
            lLinha = lLinha + 3 
        End If 
        iPNumQuestoes = 0 
        iPNumQuestoesAplicaveis = 0 
        lPTotalRespostas = 0 
        iENumQuestoes = 0 
        iENumQuestoesAplicaveis = 0 
        lETotalRespostas = 0 
        lLinhaUltProcesso = lLinha 
        lLinhaUltParte = 0 
        sProcesso = rs!Processo 
        apl.Sheets(2).Range("A" & lLinha) = rs!Proc esso 
        apl.Sheets(2).Range("B" & lLinha) = rs!PDes cricao 
        apl.Sheets(2).Range("A" & lLinha & ":B" & l Linha).Font.Bold = True 
        apl.Sheets(2).Range("A" & lLinha & ":E" & l Linha).BorderAround ColorIndex:=0 
    End If 
    '------------ Nova Parte 
    If rs!Parte <> sParte Then 
        If lLinhaUltParte > 0 And iENumQuestoesApli caveis > 0 Then 
            apl.Sheets(2).Range("C" & lLinhaUltPart e) = iENumQuestoes 
            apl.Sheets(2).Range("D" & lLinhaUltPart e) = iENumQuestoesAplicaveis 
            apl.Sheets(2).Range("E" & lLinhaUltPart e) = lETotalRespostas / 
(iENumQuestoesAplicaveis * 10) 
            apl.Sheets(2).Range("E" & lLinhaUltPart e).NumberFormat = "0.0%" 
        End If 
        iENumQuestoes = 0 
        iENumQuestoesAplicaveis = 0 
        lETotalRespostas = 0 
        lLinha = lLinha + 1 
        lLinhaUltParte = lLinha 
        sParte = rs!Parte 
        apl.Sheets(2).Range("A" & lLinha) = rs!Part e 
        apl.Sheets(2).Range("B" & lLinha) = rs!EDes cricao 
        apl.Sheets(2).Range("A" & lLinha).BorderAro und ColorIndex:=0 
        apl.Sheets(2).Range("B" & lLinha).BorderAro und ColorIndex:=0 
        apl.Sheets(2).Range("C" & lLinha).BorderAro und ColorIndex:=0 
        apl.Sheets(2).Range("D" & lLinha).BorderAro und ColorIndex:=0 
        apl.Sheets(2).Range("E" & lLinha).BorderAro und ColorIndex:=0 
        apl.Sheets(2).Range("A" & lLinha).BorderAro und ColorIndex:=0 
    End If 
    '-----------------------Questão 
    iPNumQuestoes = iPNumQuestoes + 1 
    iENumQuestoes = iENumQuestoes + 1 
    If rs!resposta <> "NA" And rs!resposta <> " " T hen 
        iPNumQuestoesAplicaveis = iPNumQuestoesApli caveis + 1 
        lPTotalRespostas = lPTotalRespostas + rs!re sposta 
        iENumQuestoesAplicaveis = iENumQuestoesApli caveis + 1 
        lETotalRespostas = lETotalRespostas + rs!re sposta 
    End If 
    rs.MoveNext 
Wend 
If lLinhaUltProcesso > 0 Then 
    apl.Sheets(2).Range("E" & lLinha + 1) = lPTotal Respostas / (iPNumQuestoesAplicaveis * 
10) 
    apl.Sheets(2).Range("E" & lLinha + 1).NumberFor mat = "0.0%" 
    apl.Sheets(2).Range("E" & lLinha + 1).BorderAro und ColorIndex:=0 
End If 
If lLinhaUltParte > 0 And iENumQuestoesAplicaveis >  0 Then 
    apl.Sheets(2).Range("C" & lLinhaUltParte) = iEN umQuestoes 
    apl.Sheets(2).Range("D" & lLinhaUltParte) = iEN umQuestoesAplicaveis 
    apl.Sheets(2).Range("E" & lLinhaUltParte) = lET otalRespostas / (iENumQuestoesAplicaveis 
* 10) 
    apl.Sheets(2).Range("E" & lLinhaUltParte).Numbe rFormat = "0.0%" 
End If 
rs.Close 
'-------------------------------------------------- - 
'------------ Folha Detalhe ----------------------- --- 
'-------------------------------------------------- - 
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sSQL = "SELECT TProcessos.Processo, TQuestionariosE strutura.Parte, TQuestoes.Numero, 
TProcessos.ID_Auditoria, TProcessos.Descricao AS PD escricao, 
TQuestionarios.ID_Questionario, TQuestionarios.Desc ricao AS QDescricao, 
TQuestionariosEstrutura.Descricao AS EDescricao, TQ uestoes.Questao, TRespostas.Resposta, 
TRespostas.Obs " & _ 
       "FROM (((TQuestionarios INNER JOIN TProcesso s ON TQuestionarios.ID_Questionario = 
TProcessos.ID_Questionario) INNER JOIN TQuestionari osEstrutura ON 
TQuestionarios.ID_Questionario = TQuestionariosEstr utura.ID_Questionario) INNER JOIN 
TQuestoes ON TQuestionariosEstrutura.ID_Parte = TQu estoes.ID_Parte) INNER JOIN TRespostas 
ON (TQuestoes.ID_Questao = TRespostas.ID_Questao) A ND (TProcessos.ID_Processo = 
TRespostas.ID_Processo) " & _ 
       "WHERE (((TProcessos.ID_Auditoria) = '" & sA uditoria & "')) " & _ 
       "ORDER BY TProcessos.Processo, TQuestionario sEstrutura.Parte, TQuestoes.Numero;" 
Set rs = CurrentDb.OpenRecordset(sSQL) 
sProcesso = "" 
sParte = "" 
rs.MoveFirst 
While Not rs.EOF 
    '---- Novo processo 
    If rs!Processo <> sProcesso Then 
        sProcesso = rs!Processo 
        lLinha = 1 
        apl.Sheets(sProcesso).Range("A1") = "Detalh e" 
        apl.Sheets(sProcesso).Range("A1").Font.Size  = 12 
        apl.Sheets(sProcesso).Range("A1").Font.Bold  = 12 
        lLinha = lLinha + 1 
        apl.Sheets(sProcesso).Activate 
        apl.Sheets(sProcesso).Columns("A:A").Column Width = 5 
        apl.Sheets(sProcesso).Columns("B:B").Column Width = 35 
        apl.Sheets(sProcesso).Columns("C:C").Column Width = 35 
        apl.Sheets(sProcesso).Columns("D:D").Column Width = 5 
        apl.Sheets(sProcesso).Range("A" & lLinha) =  rs!Processo 
        apl.Sheets(sProcesso).Range("B" & lLinha) =  rs!PDescricao 
        apl.Sheets(sProcesso).Range("A" & lLinha & ":B" & lLinha).Select 
        apl.Selection.Font.Bold = True 
        apl.Sheets(sProcesso).Range("B" & lLinha & ":D" & lLinha).Select 
        apl.Selection.Merge 
        apl.Sheets(sProcesso).Range("A1:D" & lLinha ).BorderAround ColorIndex:=0 
        lLinha = lLinha + 2 
    End If 
    '------------ Nova Parte 
    If rs!Parte <> sParte Then 
        sParte = rs!Parte 
        apl.Sheets(sProcesso).Range("A" & lLinha) =  rs!Parte 
        apl.Sheets(sProcesso).Range("B" & lLinha) =  rs!EDescricao 
        apl.Sheets(sProcesso).Range("A" & lLinha & ":B" & lLinha).Select 
        apl.Selection.Font.Bold = True 
        apl.Sheets(sProcesso).Range("A" & lLinha & ":D" & lLinha).BorderAround 
ColorIndex:=0 
        apl.Sheets(sProcesso).Range("A" & lLinha).B orderAround ColorIndex:=0 
        apl.Sheets(sProcesso).Range("B" & lLinha & ":D" & lLinha).Select 
        apl.Selection.Merge 
        apl.Sheets(sProcesso).Range("A" & lLinha & ":D" & lLinha).HorizontalAlignment = 3 
        lLinha = lLinha + 1 
    End If 
    '-----------------------Questão 
    apl.Sheets(sProcesso).Range("A" & lLinha) = rs! Numero 
    apl.Sheets(sProcesso).Range("A" & lLinha).Selec t 
    apl.Selection.Font.Size = 8 
    apl.Selection.VerticalAlignment = 1 
    apl.Selection.WrapText = True 
    apl.Sheets(sProcesso).Range("A" & lLinha).Borde rAround ColorIndex:=0 
    apl.Sheets(sProcesso).Range("B" & lLinha) = rs! Questao 
    apl.Sheets(sProcesso).Range("B" & lLinha).Selec t 
    apl.Selection.Font.Size = 8 
    apl.Selection.VerticalAlignment = 1 
    apl.Selection.WrapText = True 
    apl.Sheets(sProcesso).Range("B" & lLinha).Borde rAround ColorIndex:=0 
    apl.Sheets(sProcesso).Range("C" & lLinha) = rs! Obs 
    apl.Sheets(sProcesso).Range("C" & lLinha).Selec t 
    apl.Selection.Font.Size = 8 
    apl.Selection.VerticalAlignment = 1 
    apl.Selection.WrapText = True 
    apl.Sheets(sProcesso).Range("C" & lLinha).Borde rAround ColorIndex:=0 
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    apl.Sheets(sProcesso).Range("D" & lLinha) = rs! resposta 
    apl.Sheets(sProcesso).Range("D" & lLinha).Selec t 
    apl.Selection.Font.Size = 8 
    apl.Selection.VerticalAlignment = 1 
    apl.Selection.WrapText = True 
    apl.Sheets(sProcesso).Range("D" & lLinha).Borde rAround ColorIndex:=0 
    apl.Sheets(sProcesso).Range("A" & lLinha).Horiz ontalAlignment = 3 
    apl.Sheets(sProcesso).Range("D" & lLinha).Horiz ontalAlignment = 3 
    lLinha = lLinha + 1 
    rs.MoveNext 
Wend 
rs.Close 
'------------ Fecha Ficheiro ---------------------- ---- 
apl.Sheets(1).Activate 
'Fecha a workbook activa 
apl.activeworkbook.Save 
End Sub 
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Anexo 4 - Relatório final da auditoria 

1. Geral 

                  

Departamento de Logística - Gestão de Informação   
 - Relatório -           
                  
         
Organização Departamento de Logística      
Data Dez. 2004        
           
Auditores Pedro Cruz        
         
Resultado da Auditoria         
           
Desempenho Total  81%   Serviço ao Cliente 78%    
           
     Planeamento de Produção 78%    
           
     Aprovisionamento/Recepção 86%    
           
      Expedição 83%    
           
Classificação  (+)        
           
Resumo da avaliação      
           
A organização encontra-se num estágio correspondente à utilização da informação como base 
para o processo de Transformação do negócio e seguimento da Visão estratégica definida, ou 
seja serve-se da informação disponível para rever o core business do negócio, a organização, as 
parcerias, os produtos e até mesmo os mercados ao mesmo tempo que desenvolve uma visão e 
as mudanças necessárias na forma de pensar na organização, como adaptação às mudanças 
que ocorrem no meio envolvente. 
Existem no entanto pontos a melhorar como sejam: 
     - Formação em TIC 
     - Actualização e adaptação das TIC utilizadas 
     - Utilização mais eficaz da Intranet e Internet 
     - Eliminação do registo em papel 
  
         
                  
Auditor principal Co-Auditor  Co-Auditor Co-Auditor   
Pedro Cruz  -   - -    
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2. Resumo 
  Questões Grau de 

Processos max. aplic. desempenho 

001 Serviço ao Cliente       
01 Ambiente externo 10 9 82.2% 
02 Cultura 14 14 77.1% 
03 Estrutura/ organização 9 9 82.2% 
04 Estratégia 11 11 83.6% 
05 Gestão e Liderança 10 10 82.0% 
06 Pessoas 10 10 76.0% 
07 Rotinas, procedimento e processos 13 13 73.8% 
08 Recursos 13 13 72.3% 
09 TIC 12 12 73.3% 

    77.6% 
     

002 Planeamento de Produção       
01 Ambiente externo 10 7 71.4% 
02 Cultura 14 13 75.4% 
03 Estrutura/ organização 9 9 86.7% 
04 Estratégia 11 10 76.0% 
05 Gestão e Liderança 10 10 88.0% 
06 Pessoas 10 10 76.0% 
07 Rotinas, procedimento e processos 13 13 76.9% 
08 Recursos 13 12 76.7% 
09 TIC 12 12 78.3% 

    78.3% 
     

003 Aprovisionamento/Recepção       
01 Ambiente externo 10 9 75.6% 
02 Cultura 14 14 90.0% 
03 Estrutura/ organização 9 9 91.1% 
04 Estratégia 11 11 80.0% 
05 Gestão e Liderança 10 10 98.0% 
06 Pessoas 10 10 76.0% 
07 Rotinas, procedimento e processos 13 13 92.3% 
08 Recursos 13 12 83.3% 
09 TIC 12 12 88.3% 

    86.4% 
     

004 Expedição       
01 Ambiente externo 10 9 86.7% 
02 Cultura 14 14 88.6% 
03 Estrutura/ organização 9 9 86.7% 
04 Estratégia 11 11 83.6% 
05 Gestão e Liderança 10 10 88.0% 
06 Pessoas 10 10 76.0% 
07 Rotinas, procedimento e processos 13 13 80.0% 
08 Recursos 13 13 78.5% 
09 TIC 12 12 80.0% 

    83.0% 
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3. Processo 001 – Serviço ao Cliente 

Detalhe       
001 Serviço ao Cliente   
  Questão Observações    Acção Correctiva 
01 Ambiente externo   
1 Os seus colaboradores têm 

formação adequada em TIC? 
Não há levantamento de 
necessidades de formação. 

4 

 

Levantamento das necessidades de 
formação em TIC e realização de 
um plano de formação. 

2 São mantidas ligações de dados 
com entidades externas? 

  10 
   

3 É mantida uma rede de contactos 
no exterior da organização? 

  10 
   

4 Existem acções colaborativas com 
entidades externas? 

Existem alguma 
colaboração com clientes 
(e.g. VMI), mas há espaço 
para melhoria (e.g. 
previsões de vendas, 
contratos de serviço). 

6 

 

Incremento das ligações de dados 
com os clientes (e.g. entrada de 
encomendas e confirmações). 

5 O software de que dispõe adequa-
se ao seu trabalho? 

  10 
   

6 O equipamento de que dispõe 
adequa-se ao seu trabalho? 

  10 
   

7 São cumpridas as normas oficiais 
no que respeita ao 
armazenamento de dados? 

  10 

   
8 Existem ferramentas que facultem 

a informação necessária para 
relatórios e inquéritos oficiais? 

  8 

   
9 Existem e são utilizados incentivos 

do estado para aquisição de SI e 
TIC? 

  NA 

   
10 Tem facilidade em aceder a 

informação externa? 
Existem algumas limitações 
no acesso à Internet 
(regras internas). 

6 

 

Avaliar necessidades de informação 
e restrições existentes 

02 Cultura   
1 Existem procedimentos escritos 

relativamente ao fluxo de 
informação oficial na organização? 

Estão a ser actualizados. 8 

   
2 Existe comunicação informal na 

organização? 
  10 

   
3 Está definida a missão e visão do 

departamento? 
  10 

   
4 Existe uma promoção da rede de 

contactos entre colaboradores da 
organização? 

  10 

   
5 São realizados projectos de 

cooperação com entidades 
externas (fornecedores, clientes, 
universidades)? 

Falta alguma proactividade. 6 

 

Promoção de projectos conjuntos 
com os clientes. 

6 Existem acções colaborativas com 
entidades externas? 

Algumas acções com 
entidades externas, mas 
pertencentes ao grupo. 

6 

 

Promoção de acções junto de 
entidades externas. 

7 Existe diversidade cultural na 
organização? 

  10 
   

8 É visível uma utilização 
generalizada das novas 
tecnologias? 

Não existe nenhuma 
ferramenta de CRM. 

4 

 

Actualização das tecnologias 
utilizadas (e.g. CRM). 

9 Está definido um processo de 
desenvolvimento contínuo dos 
colaboradores? 

  6 

 

Plano de desenvolvimento dos 
colaboradores. 
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10 É visível a promoção do registo de 
informação no sistema informático 
em substituição do papel? 

Não são evidentes acções 
com este objectivo. 

6 

 

Redefinição dos processos por 
forma a os tornar orientados para a 
eliminação do registo em papel. 

11 Existem procedimentos ou 
instruções sobre como utilizar a 
informação existente no sistema 
informático? 

Existe informação, mas não 
está organizada e 
actualizada. 

6 

 

Criação de procedimentos ou 
instruções sobre a utilização da 
informação existente. 

12 Está definido um processo de 
rotação dos colaboradores por 
diferentes tarefas ou 
departamentos? 

  10 

   
13 São realizados projectos com a 

participação de diferentes áreas da 
organização? 

  10 

   
14 É dada autonomia aos 

colaboradores para tomada de 
decisões sobre a utilização da 
informação? 

Existe controlo de acesso a 
informação e na sua 
divulgação de acordo com 
o nível de sensibilidade. 

6 

 

Acções de sensibilização dos 
colaboradores para a avaliação da 
informação em termos de 
importância, utilidade e 
confidencialidade. 

03 Estrutura/ organização   
1 Estão definidas as funções e 

responsabilidades de cada 
departamento ou secção? 

  10 

   
2 Estão definidos os fluxos de 

informação entre os 
departamentos e funções? 

Existem alguns fluxos não 
padronizados (dependem 
do autor). 

6 

 

Definir e padronizar os fluxos de 
informação entre os departamentos 
e funções. 

3 Existem iniciativas promotoras das 
relações inter-pessoais? 

  10 
   

4 Existem espaços de comunicação 
entre os vários níveis hierárquicos 
(e.g. reuniões, conversas, ...)? 

Poderiam ser mais 
sistematizados. 

8 

   
5 É conhecida internamente a 

informação necessária a outros 
departamentos da organização? 

Existem sempre 
necessidades esporádicas 
não definidas. 

8 

   
6 Existe informação disponível sobre 

quem tem qual informação na 
organização? 

Existe informação, mas não 
está organizada nem 
padronizada. 

6 

 

Centralização e actualização da 
informação relativa aos "donos" da 
informação na organização 

7 É divulgada a rede de contactos na 
organização? 

A informação nem sempre 
está actualizada. 

6 

 

Centralização e actualização da 
informação relativa à rede de 
contactos na organização. 

8 É fácil alterar os processos de 
trabalho no sentido de os adaptar 
a novas necessidades da 
organização? 

  10 

   
9 As alterações na estrutura da 

empresa são divulgadas? 
  10 

   
04 Estratégia   
1 Existe uma aposta na adaptação 

das TIC às necessidades da 
organização? 

  8 

   
2 Existe uma aposta no 

desenvolvimento de competências 
dentro da organização (formação, 
desenvolvimento de sistemas, 
etc.)? 

  8 

   
3 É disponibilizada formação em 

novas tecnologias? 
  8 

   
4 As TIC necessárias são adquiridas 

independentemente do seu preço? 
Existe sempre uma 
ponderação sobre as 
necessidades e as 
características dos 
equipamentos. 

8 

   
5 Existem ligações de dados a 

entidades externas? 
Clientes. 10 
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6 É do conhecimento geral a 
estratégia da organização? 

  10 
   

7 É do conhecimento geral a 
estratégia do departamento? 

  10 
   

8 É disponibilizada formação na área 
comportamental? 

  10 
   

9 São desenvolvidos SI por 
colaboradores da organização? 

  8 
   

10 Existe uma política de informação 
definida na organização? 

  4 
 

Definição da politica de informação 
na organização. 

11 Os colaboradores necessitam de 
conhecimentos em TIC nas suas 
tarefas? 

  8 

   
05 Gestão e Liderança   
1 É dada autonomia aos 

colaboradores para tomada de 
decisão relativamente à forma de 
trabalho? 

Existem procedimentos 
definidos, mas alguma 
liberdade relativamente à 
organização da forma de 
trabalhar. 

8 

   
2 O acompanhamento dos 

indicadores e qualidade é feito em 
"tempo real"? 

  10 

   
3 É feito um acompanhamento dos 

indicadores de performance da 
organização? 

  10 

   
4 É feito um acompanhamento da 

qualidade dos serviços prestados? 
Não está sistematizado 
para todos os 
clientes/mercados. 

6 

 

Criação de um processo de 
acompanhamento da qualidade dos 
serviços prestados. 

5 Estão definidos procedimentos ou 
instruções no que respeita à 
divulgação formal de informação? 

  8 

   
6 Tem conhecimento dos objectivos 

e performance da sua equipa? 
  10 

   
7 Estão definidos padrões para a 

qualidade dos documentos? 
Estão definidos modelos 
para diversos tipos de 
documentos. 

8 

   
8 Os gestores interessam-se pela 

introdução e utilização de novas 
tecnologias? 

e.g. não é utilizada 
nenhuma ferramenta de 
CRM. 

4 

 

Promoção da actualização das 
tecnologias utilizadas (e.g. CRM) 

9 São feitas frequentemente 
alterações na organização? (como 
adaptação a novas necessidades) 

  10 

   
10 Existe uma orientação para o 

controlo de custos e rentabilidade? 
  8 

   
06 Pessoas   
1 Estão definidos os fluxos de 

informação entre as pessoas 
envolvidas no processo? 

Não há sistematização. 8 

   
2 É evidente uma abertura à 

mudança e inovação por parte das 
pessoas? 

  10 

   
3 Existe uma boa comunicação entre 

os colaboradores da organização? 
  8 

   
4 Os colaboradores são receptivos a 

formação em TIC? 
  6 

 
Acções de motivação para as 
formações em TIC. 

5 Está definido um plano de 
formação de acordo com as 
competências necessárias a cada 
função? 

Não há sistematização. 6 

 

Definição da formação necessária 
para as competências exigidas. 

6 É medido e acompanhado o nível 
de satisfação dos colaboradores? 

É efectuado ao nível da 
organização. 

8 
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7 Está definida uma política de 
admissão de colaboradores de 
acordo com a sua formação de 
base? 

Não há evidência. 6 

 

Definição das competências 
necessárias para cada função. 

8 Existem e são cumpridos 
procedimentos relacionados com a 
gestão de informação? 

Não há evidência. 6 

 

Incluir definições relativas à gestão 
de informação nos procedimentos 
existentes. 

9 O computador é uma ferramenta 
de trabalho generalizada? 

  10 
   

10 As TIC são utilizadas na 
organização como meio de 
comunicação generalizado? 

Nem sempre da forma mais 
eficiente. 

8 

   

07 Rotinas, procedimento e processos   
1 Estão definidos os processos de 

processamento da informação? 
Alguns processos não 
estão documentados. 

8 
   

2 Estão definidos processos no que 
respeita ao acesso à informação? 

  10 
   

3 Estão definidos processos de 
arquivo da informação? 

Existem processos 
variados e algo 
desarticulados. 

6 

 

Definição de processos consistentes 
de arquivo de informação. 

4 Estão definidos processos para 
pesquisa de informação? 

Não estão completamente 
documentados. 

8 
   

5 O processo de alteração dos 
procedimentos é fácil e célere? 

  10 
   

6 É necessário consultar informação 
na intranet ou Internet para a 
realização das tarefas dos 
colaboradores? 

  4 

 

Promoção da utilização da intranet 
ou Internet para repositório da 
informação de trabalho. 

7 São utilizadas de uma forma 
genérica TIC e SI nas tarefas dos 
colaboradores? 

  8 

   
8 Estão definidos relatórios padrão 

para os gestores da organização? 
Nem todos os relatórios 
têm regras definidas. 

6 
 

Padronização dos relatórios oficiais 
da organização. 

9 Os procedimentos e Instruções de 
Trabalho estão disponíveis para 
consulta? 

  10 

   
10 Existem regras definidas no que 

respeita à segurança da 
informação? 

Não estão documentados. 6 

 

Definição de procedimentos no que 
respeita à segurança da informação. 

11 Existem procedimentos escritos no 
que respeita ao tratamento de 
informação? 

Não estão documentados. 6 

 

Definição de procedimentos no que 
respeita ao tratamento da 
informação. 

12 Estão definidas regras para uma 
correcta utilização do e-mail? 

  8 
   

13 Estão definidas regras de 
segurança no acesso ao sistema 
de informação? 

  6 

 

Definir as regras e necessidades em 
termos de segurança no acesso à 
informação. 

08 Recursos   
1 Existe um plano de investimento 

em Sistemas de Informação e 
TIC? 

  8 

   
2 Está definido um plano de 

manutenção dos SI existentes? 
  10 

   
3 Existe um orçamento definido para 

recursos de informação (livros, 
CD-ROMs, Internet, etc.)? 

Existe investimento em 
recursos de informação 
mas não está 
regulamentado. 

6 

 

Promoção da aquisição de recursos 
de informação (e.g. criação de uma 
biblioteca). 

4 Existe um plano de formação para 
os colaboradores em TIC e SI ? 

  10 
   

5 É garantida a possibilidade de 
adaptação dos SI de acordo com 
as necessidades específicas da 
organização? 

  8 
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6 Os colaboradores dispõem de 
tempo para investigar, testar e 
aperfeiçoar a utilização das TICs e 
SI? 

É disponibilizada formação 
e espera-se o 
desenvolvimento dos 
colaboradores como 
utilizadores das TICs e SI. 

6 

 

Acções para motivação dos 
colaboradores para uma melhor 
utilização das TIC e SI. 

7 Os colaboradores dispõem de 
tempo para gerir e desenvolver 
uma boa rede de contactos? 

  8 

   
8 Existe capacidade de 

desenvolvimento de SI na 
empresa? 

  10 

   
9 Existe conhecimento interno 

acerca de TIC e SI? 
  6 

 

Acções para motivação dos 
colaboradores para a formação em 
TIC e SI. 

10 Existe utilização de colaboradores 
em regime temporário ou de 
outsourcing? 

  0 

 

Estudo da possibilidade de tarefas 
periféricas, com potencialidade para 
outsourcing. 

11 Existe controlo de custos 
(comunicação, consumíveis, etc.)? 

  8 
   

12 É frequente a utilização de 
competências externas (e.g. 
consultores)? 

  6 

 

Promoção da utilização de 
competências externas. 

13 Os colaboradores utilizam SI e TIC 
na sua vida privada? 

Existem algumas 
evidências. 

8 
   

09 TIC   
1 Existem especificações das 

necessidades da organização em 
termos de software? 

A documentação existente 
está dispersa e pouco 
organizada (actas de 
reuniões, procedimentos, 
especificações, etc.). 

6 

 

Organização da informação 
existente sobre as necessidades da 
organização em termos de software. 

2 São utilizadas ligações de dados 
com o exterior? 

  6 
 

Promover a ligação de dados com 
os clientes. 

3 É visível uma preocupação com a 
qualidade do equipamento 
utilizado? 

  8 

   
4 É visível uma preocupação com a 

qualidade do software utilizado? 
Existem muitas lacunas ao 
nível do software utilizado. 

4 
 

Melhorar a utilização do software no 
sentido de prevenir erros. 

5 Existe um plano/levantamento das 
necessidades de TIC e SI da 
organização? 

As necessidades partem 
normalmente dos próprios 
departamentos. 

4 

 

Levantamento das necessidades de 
TIC e SI para as funções existentes. 

6 É preferido o arquivo digital em 
relação ao arquivo em papel? 

Não existem evidências. 6 

 

Redefinição dos processos por 
forma a os tornar orientados para a 
eliminação do registo em papel. 

7 São disponibilizadas as TIC e SI 
necessárias para o trabalho? 

  10 
   

8 É visível a utilização de TIC e SI 
nas actividades da organização? 

  10 
   

9 São utilizadas intranet e e-mail na 
organização? 

  10 
   

10 Existe uma rede informática por 
toda a organização? 

  10 
   

11 Existem regras relativamente à 
forma como se deve utilizar o e-
mail? 

  8 

   
12 Os colaboradores têm acesso à 

Internet? 
  6 

 

Criar regras e disponibilizar o 
acesso à Internet como ferramenta 
de trabalho. 
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4. Processo 002 – Planeamento de Produção 

Detalhe       
002 Planeamento de Produção   
  Questão Observações    Acção Correctiva 
01 Ambiente externo   
1 Os seus colaboradores têm 

formação adequada em TIC? 
Deveria existir um 
levantamento das 
necessidades. 

6 

 

Levantamento das necessidades de 
formação em TIC e realização de 
um plano de formação. 

2 São mantidas ligações de dados 
com entidades externas? 

  0 

 

Estudo da possibilidade de ligação 
de dados com entidades externas 
no âmbito do sistema de 
planeamento. 

3 É mantida uma rede de contactos 
no exterior da organização? 

  8 
   

4 Existem acções colaborativas com 
entidades externas? 

  NA 
   

5 O software de que dispõe adequa-
se ao seu trabalho? 

  8 
   

6 O equipamento de que dispõe 
adequa-se ao seu trabalho? 

  10 
   

7 São cumpridas as normas oficiais 
no que respeita ao 
armazenamento de dados? 

  10 

   
8 Existem ferramentas que facultem 

a informação necessária para 
relatórios e inquéritos oficiais? 

  NA 

   
9 Existem e são utilizados incentivos 

do estado para aquisição de SI e 
TIC? 

  NA 

   
10 Tem facilidade em aceder a 

informação externa? 
Existem algumas limitações 
no acesso à Internet 
(regras da organização). 

8 

   
02 Cultura   
1 Existem procedimentos escritos 

relativamente ao fluxo de 
informação oficial na organização? 

Existem definições 
relativamente aos fluxos 
mas não relativamente à 
forma. 

8 

   
2 Existe comunicação informal na 

organização? 
  8 

   
3 Está definida a missão e visão do 

departamento? 
  10 

   
4 Existe uma promoção da rede de 

contactos entre colaboradores da 
organização? 

  8 

   
5 São realizados projectos de 

cooperação com entidades 
externas (fornecedores, clientes, 
universidades)? 

Estão a iniciar-se alguns 
projectos. 

4 

 

Desenvolvimento dos projectos 
existentes. 

6 Existem acções colaborativas com 
entidades externas? 

  NA 
   

7 Existe diversidade cultural na 
organização? 

  10 
   

8 É visível uma utilização 
generalizada das novas 
tecnologias? 

  8 

   
9 Está definido um processo de 

desenvolvimento contínuo dos 
colaboradores? 

  8 

   
10 É visível a promoção do registo de 

informação no sistema informático 
em substituição do papel? 

Não são evidentes acções 
com este objectivo. 

4 

 

Redefinição dos processos por 
forma a os tornar orientados para a 
eliminação do registo em papel. 
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11 Existem procedimentos ou 
instruções sobre como utilizar a 
informação existente no sistema 
informático? 

Existe informação, mas não 
está organizada e 
actualizada. 

6 

 

Criação de procedimentos ou 
instruções sobre a utilização da 
informação existente. 

12 Está definido um processo de 
rotação dos colaboradores por 
diferentes tarefas ou 
departamentos? 

  8 

   
13 São realizados projectos com a 

participação de diferentes áreas da 
organização? 

  10 

   
14 É dada autonomia aos 

colaboradores para tomada de 
decisões sobre a utilização da 
informação? 

Existe controlo no acesso à 
informação e na sua 
divulgação de acordo com 
o nível de sensibilidade. 

6 

 

Acções de sensibilização dos 
colaboradores para a avaliação da 
informação em termos de 
importância, utilidade e 
confidencialidade. 

03 Estrutura/ organização   
1 Estão definidas as funções e 

responsabilidades de cada 
departamento ou secção? 

  10 

   
2 Estão definidos os fluxos de 

informação entre os 
departamentos e funções? 

Existem alguns fluxos não 
padronizados (dependem 
do autor). 

8 

   
3 Existem iniciativas promotoras das 

relações inter-pessoais? 
Há espaço para melhoria. 8 

   
4 Existem espaços de comunicação 

entre os vários níveis hierárquicos 
(e.g. reuniões, conversas, ...)? 

  10 

   
5 É conhecida internamente a 

informação necessária a outros 
departamentos da organização? 

Existem sempre 
necessidades esporádicas 
não definidas. 

10 

   
6 Existe informação disponível sobre 

quem tem qual informação na 
organização? 

Existe informação, mas não 
está organizada nem 
padronizada. 

6 

 

Centralização e actualização da 
informação relativa aos "donos" da 
informação na organização 

7 É divulgada a rede de contactos na 
organização? 

A informação nem sempre 
está actualizada. 

8 
   

8 É fácil alterar os processos de 
trabalho no sentido de os adaptar 
a novas necessidades da 
organização? 

  8 

   
9 As alterações na estrutura da 

empresa são divulgadas? 
  10 

   
04 Estratégia   
1 Existe uma aposta na adaptação 

das TIC às necessidades da 
organização? 

  8 

   
2 Existe uma aposta no 

desenvolvimento de competências 
dentro da organização (formação, 
desenvolvimento de sistemas, 
etc.)? 

  8 

   
3 É disponibilizada formação em 

novas tecnologias? 
Deveria existir um 
levantamento das 
necessidades. 

6 

 

Efectuar levantamento das 
necessidades de formação em TIC 
e SI. 

4 As TIC necessárias são adquiridas 
independentemente do seu preço? 

Existe alguma ponderação 
na aquisição de 
equipamento face às 
necessidades. 

8 

   
5 Existem ligações de dados a 

entidades externas? 
  NA 

   
6 É do conhecimento geral a 

estratégia da organização? 
  10 
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7 É do conhecimento geral a 
estratégia do departamento? 

  10 
   

8 É disponibilizada formação na área 
comportamental? 

Deveria existir um 
levantamento das 
necessidades. 

6 

 

Efectuar levantamento das 
necessidades de formação na área 
comportamental. 

9 São desenvolvidos SI por 
colaboradores da organização? 

  6 

 

Promover a formação dos 
colaboradores em desenvolvimento 
de SI. 

10 Existe uma política de informação 
definida na organização? 

  6 
 

Definição da politica de informação 
na organização. 

11 Os colaboradores necessitam de 
conhecimentos em TIC nas suas 
tarefas? 

  8 

   

05 Gestão e Liderança   
1 É dada autonomia aos 

colaboradores para tomada de 
decisão relativamente à forma de 
trabalho? 

  8 

   
2 O acompanhamento dos 

indicadores e qualidade é feito em 
"tempo real"? 

  10 

   
3 É feito um acompanhamento dos 

indicadores de performance da 
organização? 

  10 

   
4 É feito um acompanhamento da 

qualidade dos serviços prestados? 
Não há evidência. 4 

 

Criação de um processo de 
acompanhamento da qualidade dos 
serviços prestados. 

5 Estão definidos procedimentos ou 
instruções no que respeita à 
divulgação formal de informação? 

  10 

   
6 Tem conhecimento dos objectivos 

e performance da sua equipa? 
  10 

   
7 Estão definidos padrões para a 

qualidade dos documentos? 
  8 

   
8 Os gestores interessam-se pela 

introdução e utilização de novas 
tecnologias? 

  10 

   
9 São feitas frequentemente 

alterações na organização? (como 
adaptação a novas necessidades) 

  10 

   
10 Existe uma orientação para o 

controlo de custos e rentabilidade? 
  8 

   
06 Pessoas   
1 Estão definidos os fluxos de 

informação entre as pessoas 
envolvidas no processo? 

Não estão devidamente 
documentados. 

8 

   
2 É evidente uma abertura à 

mudança e inovação por parte das 
pessoas? 

  6 

 

Sensibilização dos colaboradores 
para a importância da mudança e 
inovação na organização. 

3 Existe uma boa comunicação entre 
os colaboradores da organização? 

  8 
   

4 Os colaboradores são receptivos a 
formação em TIC? 

Deveria existir um 
levantamento das 
necessidades. 

6 

 

Acções de motivação para as 
formações em TIC. 

5 Está definido um plano de 
formação de acordo com as 
competências necessárias a cada 
função? 

Deveria existir um 
levantamento das 
necessidades. 

6 

 

Definição da formação necessária 
para as competências exigidas. 

6 É medido e acompanhado o nível 
de satisfação dos colaboradores? 

É feito ao nível da 
organização. 

8 
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7 Está definida uma política de 
admissão de colaboradores de 
acordo com a sua formação de 
base? 

  10 

   
8 Existem e são cumpridos 

procedimentos relacionados com a 
gestão de informação? 

Não há evidência. 6 

 

Incluir definições relativas à gestão 
de informação nos procedimentos 
existentes. 

9 O computador é uma ferramenta 
de trabalho generalizada? 

  10 
   

10 As TIC são utilizadas na 
organização como meio de 
comunicação generalizado? 

Nem sempre da melhor 
forma. 

8 

   

07 Rotinas, procedimento e processos   
1 Estão definidos os processos de 

processamento da informação? 
Alguns processos não 
estão documentados. 

8 
   

2 Estão definidos processos no que 
respeita ao acesso à informação? 

  10 
   

3 Estão definidos processos de 
arquivo da informação? 

Existem processos 
variados e algo 
desarticulados. 

6 

 

Definição de processos consistentes 
de arquivo de informação. 

4 Estão definidos processos para 
pesquisa de informação? 

Não estão completamente 
documentados. 

8 
   

5 O processo de alteração dos 
procedimentos é fácil e célere? 

  10 
   

6 É necessário consultar informação 
na intranet ou Internet para a 
realização das tarefas dos 
colaboradores? 

  4 

 

Promoção da utilização da intranet 
ou Internet para repositório da 
informação de trabalho. 

7 São utilizadas de uma forma 
genérica TIC e SI nas tarefas dos 
colaboradores? 

  10 

   
8 Estão definidos relatórios padrão 

para os gestores da organização? 
  6 

 
Padronização dos relatórios oficiais 
da organização. 

9 Os procedimentos e Instruções de 
Trabalho estão disponíveis para 
consulta? 

Não estão actualizados. 8 

   
10 Existem regras definidas no que 

respeita à segurança da 
informação? 

Não estão documentados. 6 

 

Definição de procedimentos no que 
respeita à segurança da informação. 

11 Existem procedimentos escritos no 
que respeita ao tratamento de 
informação? 

Não estão documentados. 6 

 

Definição de procedimentos no que 
respeita ao tratamento da 
informação. 

12 Estão definidas regras para uma 
correcta utilização do e-mail? 

  10 
   

13 Estão definidas regras de 
segurança no acesso ao sistema 
de informação? 

  8 

   
08 Recursos   
1 Existe um plano de investimento 

em Sistemas de Informação e 
TIC? 

  8 

   
2 Está definido um plano de 

manutenção dos SI existentes? 
  10 

   
3 Existe um orçamento definido para 

recursos de informação (livros, 
CD-ROMs, Internet, etc.)? 

Existe investimento em 
recursos de informação 
mas não está 
regulamentado. 

4 

 

Promoção da aquisição de recursos 
de informação (e.g. criação de uma 
biblioteca). 

4 Existe um plano de formação para 
os colaboradores em TIC e SI ? 

  10 
   

5 É garantida a possibilidade de 
adaptação dos SI de acordo com 
as necessidades específicas da 
organização? 

  8 
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6 Os colaboradores dispõem de 
tempo para investigar, testar e 
aperfeiçoar a utilização das TICs e 
SI? 

É disponibilizada formação 
e espera-se o 
desenvolvimento dos 
colaboradores como 
utilizadores das TICs e SI. 

6 

 

Acções para motivação dos 
colaboradores para uma melhor 
utilização das TIC e SI. 

7 Os colaboradores dispõem de 
tempo para gerir e desenvolver 
uma boa rede de contactos? 

  8 

   
8 Existe capacidade de 

desenvolvimento de SI na 
empresa? 

  10 

   
9 Existe conhecimento interno 

acerca de TIC e SI? 
  6 

 

Acções para motivação dos 
colaboradores para a formação em 
TIC e SI. 

10 Existe utilização de colaboradores 
em regime temporário ou de 
outsourcing? 

  NA 

   
11 Existe controlo de custos 

(comunicação, consumíveis, etc.)? 
  8 

   
12 É frequente a utilização de 

competências externas (e.g. 
consultores)? 

  6 

 

Promoção da utilização de 
competências externas. 

13 Os colaboradores utilizam SI e TIC 
na sua vida privada? 

  8 
   

09 TIC   
1 Existem especificações das 

necessidades da organização em 
termos de software? 

A documentação existente 
está dispersa e pouco 
organizada (actas de 
reuniões, procedimentos, 
especificações, etc.). 

6 

 

Organização da informação 
existente sobre as necessidades da 
organização em termos de software. 

2 São utilizadas ligações de dados 
com o exterior? 

Neste contexto considera-
se as ligações com outros 
departamentos da 
organização. 

8 

   
3 É visível uma preocupação com a 

qualidade do equipamento 
utilizado? 

  8 

   
4 É visível uma preocupação com a 

qualidade do software utilizado? 
  8 

   
5 Existe um plano/levantamento das 

necessidades de TIC e SI da 
organização? 

As necessidades partem 
normalmente dos próprios 
departamentos. 

4 

 

Levantamento das necessidades de 
TIC e SI para as funções existentes. 

6 É preferido o arquivo digital em 
relação ao arquivo em papel? 

Não há evidência. 6 

 

Redefinição dos processos por 
forma a os tornar orientados para a 
eliminação do registo em papel. 

7 São disponibilizadas as TIC e SI 
necessárias para o trabalho? 

  10 
   

8 É visível a utilização de TIC e SI 
nas actividades da organização? 

  10 
   

9 São utilizadas intranet e e-mail na 
organização? 

  10 
   

10 Existe uma rede informática por 
toda a organização? 

  10 
   

11 Existem regras relativamente à 
forma como se deve utilizar o e-
mail? 

  10 

   
12 Os colaboradores têm acesso à 

Internet? 
  4 

 

Criar regras e disponibilizar o 
acesso à Internet como ferramenta 
de trabalho. 
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5. Processo 003 – Aprovisionamento/Recepção 

Detalhe       
003 Aprovisionamento/Recepção   
  Questão Observações    Acção Correctiva 
01 Ambiente externo   
1 Os seus colaboradores têm 

formação adequada em TIC? 
Falta um plano de 
levantamento das 
necessidades de formação. 

4 

 

Levantamento das necessidades de 
formação em TIC e realização de 
um plano de formação. 

2 São mantidas ligações de dados 
com entidades externas? 

Operador logístico. 8 
   

3 É mantida uma rede de contactos 
no exterior da organização? 

  10 
   

4 Existem acções colaborativas com 
entidades externas? 

Existem iniciativas não 
sistematizadas. 

8 
   

5 O software de que dispõe adequa-
se ao seu trabalho? 

São possíveis bastantes 
melhorias. 

6 

 

Levantamento das necessidades de 
software. Estudo da possibilidade de 
implementação. 

6 O equipamento de que dispõe 
adequa-se ao seu trabalho? 

  8 
   

7 São cumpridas as normas oficiais 
no que respeita ao 
armazenamento de dados? 

  10 

   
8 Existem ferramentas que facultem 

a informação necessária para 
relatórios e inquéritos oficiais? 

  8 

   
9 Existem e são utilizados incentivos 

do estado para aquisição de SI e 
TIC? 

  NA 

   
10 Tem facilidade em aceder a 

informação externa? 
Há algumas limitações no 
acesso à Internet (regras 
internas). 

6 

 

Avaliar necessidades de informação 
e restrições existentes 

02 Cultura   
1 Existem procedimentos escritos 

relativamente ao fluxo de 
informação oficial na organização? 

  10 

   
2 Existe comunicação informal na 

organização? 
  8 

   
3 Está definida a missão e visão do 

departamento? 
  10 

   
4 Existe uma promoção da rede de 

contactos entre colaboradores da 
organização? 

  10 

   
5 São realizados projectos de 

cooperação com entidades 
externas (fornecedores, clientes, 
universidades)? 

Existem iniciativas não 
sistematizadas. 

8 

   
6 Existem acções colaborativas com 

entidades externas? 
Com fornecedores e outras 
empresas do grupo. 

10 
   

7 Existe diversidade cultural na 
organização? 

  10 
   

8 É visível uma utilização 
generalizada das novas 
tecnologias? 

  8 

   
9 Está definido um processo de 

desenvolvimento contínuo dos 
colaboradores? 

Falta um plano de 
sucessão e 
desenvolvimento. 

6 

 

Definição de um plano de sucessão 
e desenvolvimento dos 
colaboradores. 

10 É visível a promoção do registo de 
informação no sistema informático 
em substituição do papel? 

  10 
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11 Existem procedimentos ou 
instruções sobre como utilizar a 
informação existente no sistema 
informático? 

Existem procedimentos, 
mas não devidamente 
explícitos e actualizados. 

6 

 

Criação de procedimentos ou 
instruções sobre a utilização da 
informação existente. 

12 Está definido um processo de 
rotação dos colaboradores por 
diferentes tarefas ou 
departamentos? 

  10 

   
13 São realizados projectos com a 

participação de diferentes áreas da 
organização? 

  10 

   
14 É dada autonomia aos 

colaboradores para tomada de 
decisões sobre a utilização da 
informação? 

  10 

   
03 Estrutura/ organização   
1 Estão definidas as funções e 

responsabilidades de cada 
departamento ou secção? 

  10 

   
2 Estão definidos os fluxos de 

informação entre os 
departamentos e funções? 

  10 

   
3 Existem iniciativas promotoras das 

relações inter-pessoais? 
  10 

   
4 Existem espaços de comunicação 

entre os vários níveis hierárquicos 
(e.g. reuniões, conversas, ...)? 

Podia haver mais 
transparência. 

8 

   
5 É conhecida internamente a 

informação necessária a outros 
departamentos da organização? 

Não há um registo para 
divulgação. 

8 

   
6 Existe informação disponível sobre 

quem tem qual informação na 
organização? 

Não há um registo para 
divulgação. 

8 

   
7 É divulgada a rede de contactos na 

organização? 
  10 

   
8 É fácil alterar os processos de 

trabalho no sentido de os adaptar 
a novas necessidades da 
organização? 

  10 

   
9 As alterações na estrutura da 

empresa são divulgadas? 
  8 

   
04 Estratégia   
1 Existe uma aposta na adaptação 

das TIC às necessidades da 
organização? 

  10 

   
2 Existe uma aposta no 

desenvolvimento de competências 
dentro da organização (formação, 
desenvolvimento de sistemas, 
etc.)? 

  8 

   
3 É disponibilizada formação em 

novas tecnologias? 
É disponibilizada, mas não 
existe um levantamento 
das necessidades de cada 
colaborador. 

6 

 

Efectuar levantamento das 
necessidades de formação em TIC 
e SI. 

4 As TIC necessárias são adquiridas 
independentemente do seu preço? 

  8 
   

5 Existem ligações de dados a 
entidades externas? 

Operador Logístico. 8 
   

6 É do conhecimento geral a 
estratégia da organização? 

  10 
   

7 É do conhecimento geral a 
estratégia do departamento? 

  10 
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8 É disponibilizada formação na área 
comportamental? 

É disponibilizada, mas não 
existe um levantamento 
das necessidades de cada 
colaborador. 

6 

 

Efectuar levantamento das 
necessidades de formação na área 
comportamental. 

9 São desenvolvidos SI por 
colaboradores da organização? 

  6 

 

Promover a formação dos 
colaboradores em desenvolvimento 
de SI. 

10 Existe uma política de informação 
definida na organização? 

  8 
   

11 Os colaboradores necessitam de 
conhecimentos em TIC nas suas 
tarefas? 

  8 

   

05 Gestão e Liderança   
1 É dada autonomia aos 

colaboradores para tomada de 
decisão relativamente à forma de 
trabalho? 

  8 

   
2 O acompanhamento dos 

indicadores e qualidade é feito em 
"tempo real"? 

  10 

   
3 É feito um acompanhamento dos 

indicadores de performance da 
organização? 

  10 

   
4 É feito um acompanhamento da 

qualidade dos serviços prestados? 
  10 

   
5 Estão definidos procedimentos ou 

instruções no que respeita à 
divulgação formal de informação? 

  10 

   
6 Tem conhecimento dos objectivos 

e performance da sua equipa? 
  10 

   
7 Estão definidos padrões para a 

qualidade dos documentos? 
  10 

   
8 Os gestores interessam-se pela 

introdução e utilização de novas 
tecnologias? 

  10 

   
9 São feitas frequentemente 

alterações na organização? (como 
adaptação a novas necessidades) 

  10 

   
10 Existe uma orientação para o 

controlo de custos e rentabilidade? 
  10 

   
06 Pessoas   
1 Estão definidos os fluxos de 

informação entre as pessoas 
envolvidas no processo? 

Estão definidos, mas não 
estão documentados. 

8 

   
2 É evidente uma abertura à 

mudança e inovação por parte das 
pessoas? 

Não é evidente. 6 

 

Sensibilização dos colaboradores 
para a importância da mudança e 
inovação na organização. 

3 Existe uma boa comunicação entre 
os colaboradores da organização? 

  8 
   

4 Os colaboradores são receptivos a 
formação em TIC? 

É disponibilizada, mas não 
existe um levantamento 
das necessidades de cada 
colaborador. 

6 

 

Acções de motivação para as 
formações em TIC. 

5 Está definido um plano de 
formação de acordo com as 
competências necessárias a cada 
função? 

Não existe um 
levantamento das 
necessidades de cada 
função. 

6 

 

Definição da formação necessária 
para as competências exigidas. 

6 É medido e acompanhado o nível 
de satisfação dos colaboradores? 

É feito ao nível da 
organização. 

8 
   

7 Está definida uma política de 
admissão de colaboradores de 
acordo com a sua formação de 
base? 

Está definida, mas nem 
sempre se cumprem os 
requisitos. 

8 
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8 Existem e são cumpridos 
procedimentos relacionados com a 
gestão de informação? 

Não há evidências. 6 

 

Incluir definições relativas à gestão 
de informação nos procedimentos 
existentes. 

9 O computador é uma ferramenta 
de trabalho generalizada? 

  10 
   

10 As TIC são utilizadas na 
organização como meio de 
comunicação generalizado? 

  10 

   
07 Rotinas, procedimento e processos   
1 Estão definidos os processos de 

processamento da informação? 
  10 

   
2 Estão definidos processos no que 

respeita ao acesso à informação? 
  10 

   
3 Estão definidos processos de 

arquivo da informação? 
  10 

   
4 Estão definidos processos para 

pesquisa de informação? 
Não estão documentados. 8 

   
5 O processo de alteração dos 

procedimentos é fácil e célere? 
  10 

   
6 É necessário consultar informação 

na intranet ou Internet para a 
realização das tarefas dos 
colaboradores? 

  6 

 

Promoção da utilização da intranet 
ou Internet para repositório da 
informação de trabalho. 

7 São utilizadas de uma forma 
genérica TIC e SI nas tarefas dos 
colaboradores? 

  10 

   
8 Estão definidos relatórios padrão 

para os gestores da organização? 
  10 

   
9 Os procedimentos e Instruções de 

Trabalho estão disponíveis para 
consulta? 

  10 

   
10 Existem regras definidas no que 

respeita à segurança da 
informação? 

  10 

   
11 Existem procedimentos escritos no 

que respeita ao tratamento de 
informação? 

  8 

   
12 Estão definidas regras para uma 

correcta utilização do e-mail? 
  10 

   
13 Estão definidas regras de 

segurança no acesso ao sistema 
de informação? 

  8 

   
08 Recursos   
1 Existe um plano de investimento 

em Sistemas de Informação e 
TIC? 

  8 

   
2 Está definido um plano de 

manutenção dos SI existentes? 
  10 

   
3 Existe um orçamento definido para 

recursos de informação (livros, 
CD-ROMs, Internet, etc.)? 

Não existe um 
procedimento definido. 

6 

 

Promoção da aquisição de recursos 
de informação (e.g. criação de uma 
biblioteca). 

4 Existe um plano de formação para 
os colaboradores em TIC e SI ? 

  10 
   

5 É garantida a possibilidade de 
adaptação dos SI de acordo com 
as necessidades específicas da 
organização? 

  10 

   
6 Os colaboradores dispõem de 

tempo para investigar, testar e 
aperfeiçoar a utilização das TICs e 
SI? 

Espera-se que os 
colaboradores desenvolvam as 
suas capacidades na utilização 
de TICs e SI, mas não é 
evidente um esforço nesse 
sentido. 

8 
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7 Os colaboradores dispõem de 
tempo para gerir e desenvolver 
uma boa rede de contactos? 

  8 

   
8 Existe capacidade de 

desenvolvimento de SI na 
empresa? 

  10 

   
9 Existe conhecimento interno 

acerca de TIC e SI? 
  6 

 

Acções para motivação dos 
colaboradores para a formação em 
TIC e SI. 

10 Existe utilização de colaboradores 
em regime temporário ou de 
outsourcing? 

  NA 

   
11 Existe controlo de custos 

(comunicação, consumíveis, etc.)? 
  10 

   
12 É frequente a utilização de 

competências externas (e.g. 
consultores)? 

  6 

 

Promoção da utilização de 
competências externas. 

13 Os colaboradores utilizam SI e TIC 
na sua vida privada? 

  8 
   

09 TIC   
1 Existem especificações das 

necessidades da organização em 
termos de software? 

  10 

   
2 São utilizadas ligações de dados 

com o exterior? 
  6 

 
Promover a ligação de dados com 
os fornecedores. 

3 É visível uma preocupação com a 
qualidade do equipamento 
utilizado? 

  8 

   
4 É visível uma preocupação com a 

qualidade do software utilizado? 
  10 

   
5 Existe um plano/levantamento das 

necessidades de TIC e SI da 
organização? 

  10 

   
6 É preferido o arquivo digital em 

relação ao arquivo em papel? 
Há espaço para melhoria. 8 

   
7 São disponibilizadas as TIC e SI 

necessárias para o trabalho? 
  10 

   
8 É visível a utilização de TIC e SI 

nas actividades da organização? 
  10 

   
9 São utilizadas intranet e e-mail na 

organização? 
  10 

   
10 Existe uma rede informática por 

toda a organização? 
  10 

   
11 Existem regras relativamente à 

forma como se deve utilizar o e-
mail? 

  10 

   
12 Os colaboradores têm acesso à 

Internet? 
  4 

 

Criar regras e disponibilizar o 
acesso à Internet como ferramenta 
de trabalho. 
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6. Processo 004 – Expedição 

Detalhe       
004 Expedição   
  Questão Observações    Acção Correctiva 
01 Ambiente externo   
1 Os seus colaboradores têm 

formação adequada em TIC? 
Existe um plano de 
formação em TIC, mas há 
espaço para 
desenvolvimento. 

4 

 

Levantamento das necessidades de 
formação em TIC e realização de 
um plano de formação. 

2 São mantidas ligações de dados 
com entidades externas? 

Operador Logístico. 10 
   

3 É mantida uma rede de contactos 
no exterior da organização? 

  10 
   

4 Existem acções colaborativas com 
entidades externas? 

  10 
   

5 O software de que dispõe adequa-
se ao seu trabalho? 

Há algum espaço para 
melhoria. 

8 
   

6 O equipamento de que dispõe 
adequa-se ao seu trabalho? 

  10 
   

7 São cumpridas as normas oficiais 
no que respeita ao 
armazenamento de dados? 

Arquivo morto da empresa 
segundo regras definidas. 
Arquivo de entidades 
externas com prazos não 
definidos em contrato. 

8 

   
8 Existem ferramentas que facultem 

a informação necessária para 
relatórios e inquéritos oficiais? 

  10 

   
9 Existem e são utilizados incentivos 

do estado para aquisição de SI e 
TIC? 

  NA 

   
10 Tem facilidade em aceder a 

informação externa? 
Existem algumas limitações 
no acesso à Internet 
(regras da organização). 

8 

   

02 Cultura   
1 Existem procedimentos escritos 

relativamente ao fluxo de 
informação oficial na organização? 

Não são actualizados. 8 

   
2 Existe comunicação informal na 

organização? 
  10 

   
3 Está definida a missão e visão do 

departamento? 
  10 

   
4 Existe uma promoção da rede de 

contactos entre colaboradores da 
organização? 

  10 

   
5 São realizados projectos de 

cooperação com entidades 
externas (fornecedores, clientes, 
universidades)? 

  10 

   
6 Existem acções colaborativas com 

entidades externas? 
Projectos com 
fornecedores de serviços, 
consultores e outras 
empresas do grupo. 

10 

   
7 Existe diversidade cultural na 

organização? 
  10 

   
8 É visível uma utilização 

generalizada das novas 
tecnologias? 

  8 

   
9 Está definido um processo de 

desenvolvimento contínuo dos 
colaboradores? 

Não existe um processo 
explícito. 

6 

 

Definição de um plano de sucessão 
e desenvolvimento dos 
colaboradores. 
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10 É visível a promoção do registo de 
informação no sistema informático 
em substituição do papel? 

Não são evidentes acções 
com este objectivo. 

6 

 

Redefinição dos processos por 
forma a os tornar orientados para a 
eliminação do registo em papel. 

11 Existem procedimentos ou 
instruções sobre como utilizar a 
informação existente no sistema 
informático? 

Existe informação, mas não 
está organizada e 
actualizada. 

6 

 

Criação de procedimentos ou 
instruções sobre a utilização da 
informação existente. 

12 Está definido um processo de 
rotação dos colaboradores por 
diferentes tarefas ou 
departamentos? 

  10 

   
13 São realizados projectos com a 

participação de diferentes áreas da 
organização? 

  10 

   
14 É dada autonomia aos 

colaboradores para tomada de 
decisões sobre a utilização da 
informação? 

Existe controlo de acesso a 
informação e na sua 
divulgação de acordo com 
o nível de sensibilidade. 

10 

   
03 Estrutura/ organização   
1 Estão definidas as funções e 

responsabilidades de cada 
departamento ou secção? 

  10 

   
2 Estão definidos os fluxos de 

informação entre os 
departamentos e funções? 

Existem alguns fluxos não 
padronizados (dependem 
do autor). 

8 

   
3 Existem iniciativas promotoras das 

relações inter-pessoais? 
  10 

   
4 Existem espaços de comunicação 

entre os vários níveis hierárquicos 
(e.g. reuniões, conversas, ...)? 

  10 

   
5 É conhecida internamente a 

informação necessária a outros 
departamentos da organização? 

Existem sempre 
necessidades esporádicas 
não definidas. Não está 
devidamente documentado. 

8 

   
6 Existe informação disponível sobre 

quem tem qual informação na 
organização? 

Existe informação, mas não 
está organizada nem 
padronizada. 

6 

 

Centralização e actualização da 
informação relativa aos "donos" da 
informação na organização 

7 É divulgada a rede de contactos na 
organização? 

Nem sempre está 
actualizada. 

6 

 

Centralização e actualização da 
informação relativa à rede de 
contactos na organização. 

8 É fácil alterar os processos de 
trabalho no sentido de os adaptar 
a novas necessidades da 
organização? 

  10 

   
9 As alterações na estrutura da 

empresa são divulgadas? 
  10 

   
04 Estratégia   
1 Existe uma aposta na adaptação 

das TIC às necessidades da 
organização? 

Há espaço para melhoria. 8 

   
2 Existe uma aposta no 

desenvolvimento de competências 
dentro da organização (formação, 
desenvolvimento de sistemas, 
etc.)? 

  8 

   
3 É disponibilizada formação em 

novas tecnologias? 
  10 

   
4 As TIC necessárias são adquiridas 

independentemente do seu preço? 
  8 

   
5 Existem ligações de dados a 

entidades externas? 
Operador Logístico. 10 

   
6 É do conhecimento geral a 

estratégia da organização? 
  10 
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7 É do conhecimento geral a 
estratégia do departamento? 

  10 
   

8 É disponibilizada formação na área 
comportamental? 

  10 
   

9 São desenvolvidos SI por 
colaboradores da organização? 

Há alguns 
desenvolvimentos. 

6 

 

Promover a formação dos 
colaboradores em desenvolvimento 
de SI. 

10 Existe uma política de informação 
definida na organização? 

  4 
 

Definição da politica de informação 
na organização. 

11 Os colaboradores necessitam de 
conhecimentos em TIC nas suas 
tarefas? 

  8 

   
05 Gestão e Liderança   
1 É dada autonomia aos 

colaboradores para tomada de 
decisão relativamente à forma de 
trabalho? 

  8 

   
2 O acompanhamento dos 

indicadores e qualidade é feito em 
"tempo real"? 

Na maioria dos casos, os 
indicadores são medidos 
diariamente. 

10 

   
3 É feito um acompanhamento dos 

indicadores de performance da 
organização? 

  10 

   
4 É feito um acompanhamento da 

qualidade dos serviços prestados? 
Não está sistematizado 
para todos os 
clientes/mercados. 

6 

 

Criação de um processo de 
acompanhamento da qualidade dos 
serviços prestados. 

5 Estão definidos procedimentos ou 
instruções no que respeita à 
divulgação formal de informação? 

  8 

   
6 Tem conhecimento dos objectivos 

e performance da sua equipa? 
  10 

   
7 Estão definidos padrões para a 

qualidade dos documentos? 
  8 

   
8 Os gestores interessam-se pela 

introdução e utilização de novas 
tecnologias? 

  8 

   
9 São feitas frequentemente 

alterações na organização? (como 
adaptação a novas necessidades) 

  10 

   
10 Existe uma orientação para o 

controlo de custos e rentabilidade? 
  10 

   
06 Pessoas   
1 Estão definidos os fluxos de 

informação entre as pessoas 
envolvidas no processo? 

Não está documentado. 8 

   
2 É evidente uma abertura à 

mudança e inovação por parte das 
pessoas? 

Não há evidência. 6 

 

Sensibilização dos colaboradores 
para a importância da mudança e 
inovação na organização. 

3 Existe uma boa comunicação entre 
os colaboradores da organização? 

  8 
   

4 Os colaboradores são receptivos a 
formação em TIC? 

  8 
   

5 Está definido um plano de 
formação de acordo com as 
competências necessárias a cada 
função? 

Não há um levantamento 
das competências 
necessárias para cada 
função. 

8 

   
6 É medido e acompanhado o nível 

de satisfação dos colaboradores? 
Ao nível da organização. 8 

   
7 Está definida uma política de 

admissão de colaboradores de 
acordo com a sua formação de 
base? 

Não há evidência. 6 

 

Definição das competências 
necessárias para cada função. 
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8 Existem e são cumpridos 
procedimentos relacionados com a 
gestão de informação? 

Não há evidência. 6 

 

Incluir definições relativas à gestão 
de informação nos procedimentos 
existentes. 

9 O computador é uma ferramenta 
de trabalho generalizada? 

  10 
   

10 As TIC são utilizadas na 
organização como meio de 
comunicação generalizado? 

  8 

   
07 Rotinas, procedimento e processos   
1 Estão definidos os processos de 

processamento da informação? 
Alguns processos não 
estão documentados. 

8 
   

2 Estão definidos processos no que 
respeita ao acesso à informação? 

  10 
   

3 Estão definidos processos de 
arquivo da informação? 

Existem processos 
variados e algo 
desarticulados. 

4 

 

Definição de processos consistentes 
de arquivo de informação. 

4 Estão definidos processos para 
pesquisa de informação? 

Não estão completamente 
documentados. 

6 
 

Definição de procedimentos no que 
respeita à pesquisa de informação. 

5 O processo de alteração dos 
procedimentos é fácil e célere? 

  10 
   

6 É necessário consultar informação 
na intranet ou Internet para a 
realização das tarefas dos 
colaboradores? 

  6 

 

Promoção da utilização da intranet 
ou Internet para repositório da 
informação de trabalho. 

7 São utilizadas de uma forma 
genérica TIC e SI nas tarefas dos 
colaboradores? 

  10 

   
8 Estão definidos relatórios padrão 

para os gestores da organização? 
Nem todos estão 
padronizados. 

6 
 

Padronização dos relatórios oficiais 
da organização. 

9 Os procedimentos e Instruções de 
Trabalho estão disponíveis para 
consulta? 

  10 

   
10 Existem regras definidas no que 

respeita à segurança da 
informação? 

Não estão documentados. 8 

   
11 Existem procedimentos escritos no 

que respeita ao tratamento de 
informação? 

Não estão documentados. 8 

   
12 Estão definidas regras para uma 

correcta utilização do e-mail? 
  10 

   
13 Estão definidas regras de 

segurança no acesso ao sistema 
de informação? 

  8 

   

08 Recursos   
1 Existe um plano de investimento 

em Sistemas de Informação e 
TIC? 

  6 

 

Levantamento das necessidades do 
departamento em termos de SI e 
TIC. 

2 Está definido um plano de 
manutenção dos SI existentes? 

  10 
   

3 Existe um orçamento definido para 
recursos de informação (livros, 
CD-ROMs, Internet, etc.)? 

Existe investimento em 
recursos de informação 
mas não está 
regulamentado. 

4 

 

Promoção da aquisição de recursos 
de informação (e.g. criação de uma 
biblioteca). 

4 Existe um plano de formação para 
os colaboradores em TIC e SI ? 

  8 
   

5 É garantida a possibilidade de 
adaptação dos SI de acordo com 
as necessidades específicas da 
organização? 

  8 

   
6 Os colaboradores dispõem de 

tempo para investigar, testar e 
aperfeiçoar a utilização das TICs e 
SI? 

É disponibilizada formação e 
espera-se o desenvolvimento 
dos colaboradores como 
utilizadores das TICs e SI. 

6 

 

Acções para motivação dos 
colaboradores para uma melhor 
utilização das TIC e SI. 
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7 Os colaboradores dispõem de 
tempo para gerir e desenvolver 
uma boa rede de contactos? 

  8 

   
8 Existe capacidade de 

desenvolvimento de SI na 
empresa? 

  10 

   
9 Existe conhecimento interno 

acerca de TIC e SI? 
  6 

 

Acções para motivação dos 
colaboradores para a formação em 
TIC e SI. 

10 Existe utilização de colaboradores 
em regime temporário ou de 
outsourcing? 

  10 

   
11 Existe controlo de custos 

(comunicação, consumíveis, etc.)? 
  10 

   
12 É frequente a utilização de 

competências externas (e.g. 
consultores)? 

  8 

   
13 Os colaboradores utilizam SI e TIC 

na sua vida privada? 
  8 

   
09 TIC   
1 Existem especificações das 

necessidades da organização em 
termos de software? 

A documentação existente 
está dispersa e pouco 
organizada (actas de 
reuniões, procedimentos, 
especificações, etc.). 

6 

 

Organização da informação 
existente sobre as necessidades da 
organização em termos de software. 

2 São utilizadas ligações de dados 
com o exterior? 

  10 
   

3 É visível uma preocupação com a 
qualidade do equipamento 
utilizado? 

  8 

   
4 É visível uma preocupação com a 

qualidade do software utilizado? 
  8 

   
5 Existe um plano/levantamento das 

necessidades de TIC e SI da 
organização? 

As necessidades partem 
normalmente dos próprios 
departamentos. 

4 

 

Levantamento das necessidades de 
TIC e SI para as funções existentes. 

6 É preferido o arquivo digital em 
relação ao arquivo em papel? 

Há espaço para melhoria, 
mas também há 
impedimentos legais para 
tal. 

8 

   
7 São disponibilizadas as TIC e SI 

necessárias para o trabalho? 
  10 

   
8 É visível a utilização de TIC e SI 

nas actividades da organização? 
  8 

   
9 São utilizadas intranet e e-mail na 

organização? 
  10 

   
10 Existe uma rede informática por 

toda a organização? 
  10 

   
11 Existem regras relativamente à 

forma como se deve utilizar o e-
mail? 

  10 

   
12 Os colaboradores têm acesso à 

Internet? 
Acesso muito restrito. 4 

 

Criar regras e disponibilizar o 
acesso à Internet como ferramenta 
de trabalho. 
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