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1

INTRODUÇÃO

1.1.

Definição da situação problema

O homem moderno sempre buscou formas melhores e mais eficientes para realizar suas
tarefas. Desde a pré-história, com o descobrimento e domínio do fogo até a criação do
computador pessoal, foram muitas as inovações criadas, não somente do produto, mas
também do processo, que transformaram o desenvolvimento da humanidade.
A sociedade moderna tem exigido que as empresas promovam e mantenham o
crescimento em ritmo cada vez mais acelerado. O crescimento é importante pois as
empresas criam valor para os acionistas por meio do crescimento lucrativo. Entretanto,
dispõe-se de provas contundentes de que, depois do amadurecimento do negócio
principal da empresa, a busca de plataformas de crescimento envolve grandes riscos.
(CHRISTENSEN e RAYNOR, 2003)
Inovar é uma atividade bastante discutida e estimulada dentro das empresas como uma
das formas para a geração de valor. O termo tem sido utilizado para os diversos setores
da administração e adotado como sinônimo de crescimento e diferencial. De acordo
com Bignetti (2006), a inovação passou de uma dimensão meramente organizacional,
para se tornar uma ferramenta estratégica nas organizações. É interessante destacar que
o processo de inovação não deve ser unicamente vinculado ao produto/serviço; ele está
associado à gestão do negócio como um todo.
Dentro das várias formas de inovação para as empresas, desenvolver produtos e serviços
inovadores tem se apresentado como uma das alternativas estratégicas para o contínuo
crescimento das organizações e a manutenção da competitividade no mercado. “Diante
das mudanças e dos cenários cada vez mais competitivos, as empresas que pretendem
manter-se ‘vivas’, necessitam de uma estratégia de inovação” (SILOCCHI, 2001, p. 15).
Entretanto, inovar tecnicamente pode não ser suficiente, visto que, com o advento da
evolução tecnológica, cada dia mais estão sendo desenvolvidos produtos substitutos
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semelhantes, sem grandes diferenças nas propriedades funcionais, o que leva o
consumidor a utilizar critérios mais subjetivos de seleção.
Uma alternativa gerencial possível é investir em um processo de inovação que busque
no desenvolvimento de novos produtos gerar diferenciação na oferta de produtos e
serviços de forma sustentadora ou totalmente disruptiva. De maneira geral, os modelos
mais conhecidos de desenvolvimento de novos produtos adotam uma estrutura
sequencial, incluindo a descrição de cada uma das etapas ao longo da execução do
projeto. Resumidamente, o processo tem inicio com a ideia, pesquisam-se as
possibilidades de desenvolvimento, cria-se um protótipo do produto, testa-se este
protótipo, são feitos os reparos e, por fim, o lançam no mercado.
Sendo o desenvolvimento de novos produtos inerentemente uma atividade de projeto, as
empresas trabalham cada vez mais organizando suas atividades também em torno de
projetos. Eles são um meio de organizar atividades que não podem ser abordadas dentro
dos limites operacionais normais da organização. Uma de suas principais características
é sua natureza temporária que contrasta com as operações da organização que são
repetitivas, permanentes ou semi-permanentes para produzir produtos ou serviços.
Os projetos são, portanto, frequentemente utilizados como um meio de atingir o plano
estratégico de uma organização, seja a equipe do projeto formada por funcionários da
organização ou um prestador de serviços contratado. PMI (2004). O gerenciamento de
projetos existe em um contexto mais amplo que inclui e se relaciona com o
gerenciamento de programas, o gerenciamento de portfólios e o escritório de projetos.
Em geral, as empresas têm investido mais em implantar um método de gerenciamento
de projetos. Com base nos dados do Escritório de Análises Econômicas dos Estados
Unidos (BEA - Bureau of Economic Analysis), em 2001 estimou-se que os setores
públicos e privados juntos gastaram mais de 2,3 trilhões de dólares com projetos. O
objetivo desse investimento é gerar resultados que aumentem a eficiência e velocidade
de desenvolvimento dos projetos e com menos desperdício de recurso.
De acordo com a pesquisa de Thomas e Mullaly (2008), a implementação do
gerenciamento de projetos nas organizações traz valor para as mesmas. Os benefícios
apontados foram: retorno sobre o investimento em gerenciamento de projetos,
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estabelecimento de credibilidade no mercado, melhor eficiência para atender um maior
número de projetos, melhoria no processo de tomada de decisão, comunicação e
colaboração mais efetiva, inclusão de técnicas mais eficientes de trabalho, maior
transparência de estrutura, papéis e responsabilidades.

1.2.

O problema de pesquisa

As mudanças sociais, econômicas, políticas e tecnológicas estão criando desafios cada
vez maiores para as organizações. A velocidade das inovações e o aumento da
competição entre as empresas em vários setores da economia fazem com que as mesmas
estejam em constante movimento para garantir sua posição no mercado ou até mesmo a
sua existência.
Para enfrentar as mudanças contemporâneas e garantir a sobrevivência no futuro, as
empresas concebem, buscam, criam e adotam práticas gerenciais capazes de torná-las
aptas a competir neste ambiente dinâmico. Uma das práticas utilizadas é adoção de
ações e princípios que influenciem e contribuam para a geração de inovação.
Dentro do contexto da inovação, o desenvolvimento de novos produtos apresenta-se
como uma alternativa para aumentar a competitividade no mercado. As empresas que
introduzem no mercado novos produtos de forma eficiente e atingindo adequadamente
às necessidades e expectativas dos clientes-alvo criam uma competitividade
significativa.
Cooper et al. (2001) também acreditam que o investimento em desenvolvimento de
novos produtos tem uma destacada relevância nas empresas que visam competitividade
em ambientes de elevada concorrência e que lidam com tecnologias e mercados em
constante mudança. Entretanto, a inovação em novos produtos também incorre em
inúmeros riscos advindos da incerteza dos resultados e dos custos do processo de
inovação. Para minimizar tais riscos e procurar alcançar resultados satisfatórios para as
empresas, a adoção de processos e boas práticas gerenciais para o desenvolvimento de
novos produtos são formas eficazes para mitigar o erro e os possíveis impactos
negativos decorrentes de eventuais fracassos.
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Uma das alternativas gerenciais para otimizar e extrair melhores resultados do
desenvolvimento de novos produtos dentro das empresas é a utilização de práticas e
métodos de gerenciamento de portfólio de projetos.
O gerenciamento do portfólio de projetos pode proporcionar um exame bem detalhado
das dimensões estratégicas que devem orientar o balanceamento da carteira e sua
adequada priorização, bem como criar mecanismos de controle e descarte de projetos.
Entretanto, sua atuação não deve se limitar apenas à escolha dos projetos, mas também
ao planejamento, gerenciamento e medição de desempenho ao longo do ciclo de vida do
produto, confundindo-se de alguma forma com o próprio gerenciamento do ciclo de
vida do produto (RABECHINI JÚNIOR e CARVALHO, 2005).
A perspectiva de desempenho e eficiência do portfólio de projetos de uma empresa tem
ganhado cada vez mais importância, pois o desempenho dessas atividades pode
determinar não somente o sucesso geral da empresa e competitividade no mercado, mas
também a sua existência (GODENER e SODERQUIST, 2004).
Diante deste cenário, evidencia-se que o tema gerenciamento de portfólio de projetos de
novos produtos é extenso e diversificado. Contudo, a maioria dos estudos sobre
gerenciamento de portfólio é prescritiva, ou seja, eles sugerem boas práticas ou modelos
de gerenciamento de portfólio de projetos que possam ser adotados pelas empresas.
Entretanto, não foram encontradas, durante o levantamento bibliográfico, muitas
pesquisas sobre a avaliação do desempenho do portfólio de projetos e as práticas
utilizadas por empresas, especialmente dentro do contexto brasileiro.
Considerando a existência desta lacuna e entendendo que existe uma literatura vasta
sobre o gerenciamento de portfólio de projetos de novos produtos, este estudo se
propõe a responder à seguinte pergunta de pesquisa: qual a avaliação do desempenho
de portfólio de projetos e como se constitui o seu gerenciamento em empresas de
diferentes setores?
Para responder a essa pergunta, apresentou-se um levantamento bibliográfico sobre o
gerenciamento de portfólio de projetos, principalmente relacionado a modelos e práticas
adotadas por empresas; desempenho de portfólio de projetos e outros temas
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relacionados com o foco em projetos como estrutura organizacional, estratégia para
desenvolvimento de novos produtos e dificuldades na implementação/uso do
gerenciamento de portfólio de projetos. Posteriormente, analisaram-se duas empresas
multinacionais utilizando-se como unidade de análise em cada empresa o portfólio de
projetos.

1.3.

Objetivos e contribuições do estudo

Considerando o contexto apresentado, este estudo possui os seguintes objetivos:
•

Verificar o desempenho do portfólio de projetos nas empresas selecionadas.

•

Entender o processo de gerenciamento de portfólio de projetos,
identificando, se possível as diferenças de resultados de desempenho e
práticas gerenciais de portfólio adotadas.

A literatura relacionada a gerenciamento de portfólio de projetos é bastante extensa e
variada, entretanto existe uma lacuna em relação às teorias ligadas ao desempenho do
portfólio de projetos e as práticas gerenciais aplicadas pelas empresas. Com o intuito de
preencher essa lacuna, esse estudo contribui observando e documentando o desempenho
do portfólio de projetos apresentado por duas empresas e as práticas de gerenciamento
do portfólio adotadas. A pesquisa não busca estabelecer correlações entre os constructos
desempenho e práticas.
O resultado desse estudo poderá também ser usado nas empresas como subsídio para a
melhoria dos processos de gerenciamento de portfólio de projetos adotados em face da
realidade apresentada, além de servir como suporte na definição de critérios específicos
para a definição de desempenho do portfólio de projetos. O estudo busca também
ampliar a discussão e conhecimento em torno do gerenciamento de portfólio de
projetos.
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1.4.

Estrutura do estudo

O trabalho está dividido em sete capítulos. O primeiro capítulo diz respeito à
introdução, em que se apresentam as questões de pesquisa, objetivos e contribuições. O
segundo é relativo ao levantamento bibliográfico. No terceiro capítulo tecem-se
considerações sobre a metodologia utilizada na pesquisa. No quarto capítulo são
apresentados os dados coletados durante o estudo. No quinto capítulo é apresentada a
análise descritiva e comparativa dos casos sob a luz da teoria. O sexto capítulo são as
considerações finais, recomendações e estudos futuros. E no sétimo capítulo
apresentam-se as referências bibliográficas que serviram de base teórica para a
realização do estudo.
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2

2.1.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Inovação e desenvolvimento de novos produtos

O homem moderno tem constantemente sido inovador ajudando-o a evoluir e gerar
valor ao longo do tempo. Um dos primeiros estudos sobre o empreendedorismo
responsável pela geração da inovação é de Schumpeter (1934). Segundo ele, o papel do
empreendedor é de um inovador que implementa mudança em uma economia
introduzindo novos bens ou novos métodos de produção.
Inovações brilhantes em novos produtos ou processos estão na raiz das grandes fortunas
na história da indústria. Porém, o contexto competitivo das organizações está se
alterando rapidamente: a imprevisibilidade das demandas e das reações do mercado às
novas tecnologias leva as empresas à necessidade de administrar mais eficientemente as
inovações de produtos e processos, encarando-as como atividades rotineiras e não mais
como grandes feitos históricos.
A definição de inovação adotada pela OECD - Organisation for Economic CoOperation and Development - no Manual de Oslo é a implementação de um produto
(bem ou serviço) novo ou significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo
método de marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na
organização do local de trabalho ou nas relações externas. (OECD, 2005, p 55). Betz
compartilha deste conceito ao definir que :
a inovação é a introdução de um produto, processo ou serviço
novo no mercado. A inovação resulta de uma exploração
comercial do conhecimento no mercado. Os benefícios
econômicos da invenção ocorrem a partir da inovação (BETZ,
1998, p. 4).
De acordo com o OECD (2005), a inovação pode ser diferenciada em quatro tipos:
a. Inovação de Produto: é o desenvolvimento de um novo produto ou o
aperfeiçoamento significativo de um produto já existente.
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b. Inovação de Processo: é a execução de um método novo ou
significativamente melhorado de produção ou de distribuição. Isto inclui
mudanças significativas nas técnicas, nos equipamentos ou softwares.
c. Inovação de Mercado: é a execução de um novo método de marketing,
envolvendo mudanças significativas no produto, na colocação do produto no
mercado, nas estratégias promocionais e no estabelecimento do preço do
produto.
d. Inovação Organizacional: é a execução de um método organizacional novo,
englobando mudanças significativas nas práticas gerenciais internas e
externas, com a criação de novas práticas de gestão.
Neely e Hii (1998) tratam a inovação de forma mais ampla e complexa dentro da
empresa, considerando recursos, habilidades e competências. Para transformar as
capacidades internas e tornar a empresa mais adaptativa para aprender e explorar novas
ideias, a criação e adoção de práticas gerenciais se fazem necessárias.
Christensen (2001), em seu modelo de inovação disruptiva, distingue a inovação
sustentadora e a inovação disruptiva. A inovação sustentadora tem em mira clientes
exigentes e sofisticados, por meio de desempenho superior até então disponível.
Algumas inovações sustentadoras são as melhorias incrementais anuais que todas as
boas empresas introduzem em seus produtos. Outras são avanços desbravadores,
destinados a ultrapassar a concorrência. As inovações disruptivas, em contraste, não
procuram oferecer melhores produtos aos clientes de hoje, nos mercados existentes. Em
vez disso, rompem e redefinem os modelos vigentes, lançando novos produtos e
serviços que não são tão bons quanto os até então disponíveis. Mas as tecnologias
disruptivas oferecem outros benefícios – geralmente, são mais simples, mais
convenientes e mais econômicas, atraindo, sobretudo, clientes novos ou menos
exigentes.
Sob a ótica do processo de inovação, Sbragia, Kruglianskas e Camargos (1998)
argumentam que a inovação é uma atividade complexa que começa com a concepção de
uma ideia, passa por um processo de solução de um ou mais problemas, culminando
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com a utilização real de um novo status de valor econômico e social. A maioria das
inovações é concebida a partir do reconhecimento de uma necessidade do mercado. A
capacidade tecnológica, somada a esta necessidade, permite que a ideia se transforme
em um projeto de inovação que segue um determinado processo para poder apresentarse na forma de um novo produto, processo ou serviço.
As empresas modernas devem adotar uma deliberada e sistemática abordagem para
gerenciar o desenvolvimento da inovação para criar e entregar novos produtos e
serviços e manter a vantagem competitiva no mercado. O desenvolvimento de novos
produtos e processos passa a ser encarado não mais como episódios esporádicos, mas
sim como uma função que a administração da empresa deve promover diariamente,
sendo que a gestão da inovação em processos e produtos é um dos fatores essenciais
para o sucesso da organização (DE MAIO et al., 1994).
Portanto, o processo de desenvolvimento de produto utilizado pela empresa, bem como
sua estrutura e suas competências, estão intimamente ligados à forma com a qual a
empresa conseguirá inovar em novos produtos e serviços. Cooper (2001) define novos
produtos como qualquer coisa que a organização oferece para o mercado para uso ou
consumo e novo para a organização vendedora – algo que não foi vendido ou feito
anteriormente. Esta definição inclui bens tangíveis assim como serviços. O autor ainda
alerta para dados alarmantes de falhas em inovação em produtos. Aproximadamente,
um em cada dez conceitos de novos produtos tem sucesso; 44 por cento de projetos de
novos produtos falham em atingir os objetivos de lucro, e 49 por cento são lançados
tarde no mercado.
Todo o desenvolvimento de produto pode ser considerado também um projeto, pois
segundo PMI (2004), “um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um
produto, serviço ou resultado exclusivo” (p.20). Para que se compreenda o processo de
criação de um novo produto, apresenta-se na Figura 1 o ciclo de vida de um projeto.
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Figura 1: Ciclo de vida do projeto
Fonte: PMI (2004)

De acordo com o PMI (2004), o projeto obedece a três fases principais: inicial,
intermediária e final. Cada uma destas fases está subdividida em outras, sendo que, na
fase inicial, encontram-se: a ideia, o termo de abertura do projeto, o estabelecimento da
equipe para o desenvolvimento do projeto e a declaração de escopo. Na fase
intermediária, constam o plano do projeto, a linha de base, o progresso do mesmo e a
aceitação. E, na fase final, o projeto é aprovado e o produto entregue.

2.2.

Gerenciamento de portfólio de projetos

Um portfólio de projetos reflete investimentos feitos ou planejados por uma
organização, que estão alinhados com as metas e objetivos estratégicos da empresa. É
onde as prioridades são identificadas, decisões de investimento são feitas, e os recursos
são alocados (PMI 2006).
O gerenciamento de portfólio de projetos pode ser definido como um gerenciamento
centralizado de um ou mais portfólios, que incluem identificação, priorização,
autorização, gerenciamento e controle de projetos, programas e outros trabalhos
relacionados, para atingir um objetivo estratégico de negócio (PMI 2006).

17
Para Levine (2005), o gerenciamento de portfólio de projetos é um conjunto de práticas
de negócio que traz o mundo dos projetos em grande integração com as outras
operações de negócios. É responsável por colocar em harmonia os projetos e as
estratégias, recursos e visão de execução da empresa e fornecer a estrutura e processos
para a governança de portfólio de projetos.
A visão, missão e estratégia de um negócio devem ser operacionalizadas em termos de
onde a empresa gasta o dinheiro e quais projetos desenvolver. A Figura 2 mostra o
relacionamento geral entre os processos estratégicos e táticos da organização.
Originados da visão e missão, a estratégia organizacional e as metas organizacionais são
definidas pela alta direção.
A execução da estratégia requer a aplicação de processos gerenciais estratégicos,
sistemas e ferramentas de apoio e recursos humanos para desenvolver e gerar os
resultados esperados:


Planejamento e gerenciamento de operações de alto nível;



Planejamento e gerenciamento de portfólio.

Figura 2: Contexto organizacional de gerenciamento de portfólio
Fonte: PMI (2006)
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Para Kerzner (2004) o gerenciamento de portfólio ajuda a determinar o correto mix de
projetos e o correto nível de investimento que deve ser feito. O resultado é um melhor
balanço entre iniciativas novas e em andamento.
Na definição de Kendall e Rollins (2003), o gerenciamento de portfólio de projetos tem
seis importantes responsabilidades:
1. Determinar um mix de projetos viável que seja capaz de alcançar os
objetivos da organização;
2. Balancear o portfólio para garantir que a seleção de projetos equilibre curto
prazo X longo prazo, riscos X recompensas, pesquisa X desenvolvimento
etc.;
3. Monitorar o planejamento e a execução dos projetos escolhidos;
4. Analisar o desempenho do portfólio e verificar formas de melhorá-lo;
5. Avaliar novas oportunidades contra o portfólio atual e comparativamente
avaliar a capacidade de execução da organização;
6. Prover informações e recomendações para os tomadores de decisão de todos
os níveis.
Cooper et al. (2001) atentam que o baixo desempenho de muitas abordagens de
gerenciamento de portfólio, aliado à relutância da indústria em adotar os métodos
prescritos, tem rendido uma longa lista de recomendações sobre o que um método ideal
de gerenciamento de portfólio deve ser e fazer. Entretanto, é importante observar na
literatura as várias sugestões de requerimentos para um bom gerenciamento de portfólio
de projetos:
1. Metas, objetivos e estratégias corporativas devem ser a base para a seleção
de portfólio de novos produtos;
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2. Os diretores e equipes de gerenciamento da diretoria são os responsáveis
pela estratégia e devem estar envolvidos de perto nas decisões de seleção de
projetos de novos produtos;
3. Boa comunicação e entendimento devem existir entre a diretoria gerencial e
o gerente de P&D;
4. Os métodos de gerenciamento de portfólio devem-se combinar com o
modelo de decisão de negócio da empresa;
5. Os métodos de gerenciamento de portfólio podem ser usados somente para
apresentar informações e não obrigatoriamente uma ferramenta de
otimização de decisão;
6. O método de seleção de projetos deve acomodar mudanças e a interação
entre metas e os interessados;
7. O método de seleção de projetos deve acomodar a tomada de decisões em
todos os diferentes níveis da organização;
8. O risco deve ser considerado pela técnica de seleção;
9. Estrutura organizacional e um sistema de suporte apropriado são necessários
para melhorar a comunicação interna.
Cooper et al. (2001) apresentam em sua pesquisa que, enquanto os métodos de
gerenciamento de portfólio variam de empresa para empresa, o denominador comum
entre as empresas são as metas gerenciais que elas estão buscando. De acordo com a
pesquisa, um ou mais das três metas macro dominam o pensamento de cada empresa
estudada, implícita ou explicitamente. As três metas macro são:
1. Maximização do valor: para a maioria das empresas, a meta principal é
alocação de recursos para maximizar o valor do portfólio em termos de
aumentar o objetivo da companhia.
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2. Balanceamento: a principal preocupação é desenvolver um balanceamento
no portfólio de projetos para atingir um balanço desejável dos projetos em
termos do número de parâmetros. Por exemplo, o balanceamento correto
entre:
• Projetos de longo prazo versus projetos de curto prazo;
• Alto risco com grande retorno versus baixo risco com pouco ganho;
• Os vários mercados que a empresa atua;
• Diferentes tecnologias e tipos de tecnologias;
• Diferentes tipos de projetos: novos produtos, melhorias, redução de
custo, pesquisa fundamental.
3. Alinhamento estratégico: o principal foco é garantir que independente de
todas as considerações, o portfólio de projetos final está estrategicamente
alinhado e a realmente reflete a estratégia de negócio.
Christensen e Raynor (2003) dizem que todas as empresas desenvolvem dois processos
simultâneos por meio dos quais definem a estratégia. A Figura 3 sugere que ambos os
processos – deliberado e emergente – estão sempre em atuação, em qualquer empresa.
O processo deliberado de formulação da estratégia é consciente e analítico. Em geral,
baseia-se em análise rigorosa dos dados sobre o crescimento do mercado, tamanho do
segmento, necessidades dos clientes, pontos fortes e pontos fracos dos concorrentes e
trajetórias tecnológicas.
A estratégia emergente fervilha a partir do âmago da organização, como efeito
cumulativo das priorizações e das decisões sobre investimentos do dia-a-dia, por parte
dos gerentes de nível médio, dos engenheiros, do pessoal de vendas e do staff
financeiro.
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Estratégia
deliberada

Processo de
alocação de
recursos

Valores da
organização

Estratégia
emergente

Melhor compreensão do que
funciona e não funciona

Investimentos em
novos produtos,
serviços, processos
e aquisições

Estratégia
efetiva

Oportunidades, problemas e
sucessos imprevistos

Figura 3: O processo pelo qual a estratégia é definida e implementada
Fonte: Christensen e Raynor (2003)

A Figura 3 mapeia a confluência desses processos decisórios deliberados e emergentes
na definição da estratégia efetiva. Ideias e iniciativas de origem deliberada ou
emergentes são selecionadas por meio do processo de alocação de recursos,
representado pela caixa central à esquerda. O processo de alocação de recursos
determina as iniciativas deliberadas e emergentes que serão financiadas e
implementadas e quais não receberão recursos. A estratégia efetiva se manifesta apenas
por meio do fluxo de novos produtos, processos, serviços e aquisições para os quais se
distribuem os recursos.
Yelin (2005) também ressalta a importância da estratégia no desenvolvimento do
portfólio de projetos. Segundo o autor, uma empresa é considerada possuir um conjunto
de estratégias quando existe uma posição ou missão contemplando um conjunto de
produtos, serviços, clientes, mercados, áreas geográficas, canais, tecnologias (fins);
existe um conjunto de metas e objetivos quantificáveis (fins); são definidas abordagens
globais pelo qual se atingem os objetivos (meios); existem planos específicos para
aplicar nos meios e recursos para atingir os fins (gerenciamento de portfólio de
projetos).
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Visualizando a ligação entre estratégia e o portfólio de projetos na Figura 4, o termo
estratégia é designado para o elemento dos meios ou abordagem que será usado para
completar os fins.

Figura 4: Ligação estratégica no portfólio de projetos
Fonte: adaptado de Yelin (2005)

Assumindo que a liderança da empresa identificou a missão, metas e estratégias, o
próximo nível crítico de detalhe é a identificação de projetos específicos que realizarão
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as estratégias. Estes projetos se tornarão candidatos para inclusão no portfólio de
projetos da organização. Este mapa pode ser considerado como um plano estratégico.

2.2.1. Práticas de gerenciamento de portfólio de projetos
A utilização do gerenciamento de portfólio de projetos tem sido um grande desafio para
os departamentos de desenvolvimento de novos produtos por ser uma área bastante
vasta e com constantes oportunidades para pesquisas. Por esse motivo, a literatura sobre
práticas e prescrições de métodos de gerenciamento de portfólio de projetos é bastante
ampla e muito abordada por diversos autores.
Os modelos de gerenciamento do portfólio têm a função básica de ajudar os executivos
a responder questões sobre como: acelerar o processo de inovação, aumentar o valor dos
portfólios ao longo do tempo, reduzir os ciclos de desenvolvimento de novos produtos,
desenvolver mais produtos como os mesmos recursos, desenvolver as competências
necessárias para atingir os objetivos esperados, e maximizar o retorno sobre o
investimento (ROUSSEL; SAAD; ERICKSON, 1991).
Ainda que existam muitos modelos propostos na literatura com abordagens variadas e
com diferentes aplicações em indústrias ou segmentos específicos, muitos autores
divulgaram em seus estudos modelos conceituais ou práticos para a aplicação de
gerenciamento de portfólio de projetos. Assim, exploraremos alguns modelos e práticas
utilizadas no gerenciamento de portfólio selecionados de acordo com a disponibilidade
de bibliografia, popularidade e abrangência dos modelos, sem deixar de citar a pesquisa
em modelos propostos por Archer e Ghasemzadeh (1999), Le (2004), Bitman (2005) e
Chao e Kavadias (2008).
Modelo de De Maio et al.
Em seu trabalho, De Maio et al. (1994) propuseram um modelo que explica a gestão dos
processos de desenvolvimento de diferentes produtos em cada etapa desde a seleção do
projeto até a entrada em operação. Segundo os autores, pode ser utilizado como um
modelo geral para integrar metodologias prescritivas que visam resolver problemas mais
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específicos. O modelo proposto tem como objetivo ajudar os tomadores de decisão em
cinco passos de um processo de gerenciamento múltiplo de projetos:
a) Avaliação individual do projeto, classificação e filtro inicial;
b) Classificação e seleção em múltiplos projetos;
c) Ações para melhoria e reclassificação do portfólio;
d) Atribuição de prioridade;
e) Controle contínuo do portfólio de projetos.
Nestes cinco passos fundamentais do modelo de gerenciamento de múltiplos projetos,
os projetos são comparados uns com os outros com base em três fatores: relevância,
risco e recursos críticos.
Relevância é a lucratividade esperada de um projeto. Depende da importância
estratégica do produto, receita e custo esperado. Risco representa a incerteza
envolvendo um projeto particular. Por exemplo, em inovação de produto, risco
geralmente depende do tamanho do projeto, grau tecnológico de inovação, estabilidade
e conhecimento das necessidades do mercado e a situação competitiva. Recursos
críticos são aqueles recursos disponíveis e de alta qualidade que são condições
essenciais para a viabilidade ou desempenho do projeto. Em desenvolvimento de novos
produtos os recursos mais críticos são normalmente medidos em termos de horas de
engenharia. Essas variáveis fazem parte de um conjunto mínimo de critérios que devem
ser considerados para evitar equívocos nas tomadas de decisão. Entretanto, não devem
ser considerados estáticos, pois evoluem e mudam frequentemente de acordo com a
evolução de fatores ambientais externos (mercado, competidores e tecnologia),
mudanças estratégicas dentro da empresa (estratégia, políticas, nascimento ou morte de
outros projetos) ou mudanças dentro do projeto (prazo, riscos não previstos, problemas
inesperados).
Para aplicar este modelo, os autores propõem que seja adotada uma abordagem
heurística descrita na Figura 5. Os projetos individuais são classificados inicialmente
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sem considerar nenhuma restrição de recurso. Depois, a restrição de recurso é
considerada e uma hipótese inicial de portfólio de projetos é selecionada.
Subsequentemente uma avaliação do portfólio de múltiplos projetos é realizada para
verificar interações complexas que aparecem entre projetos no nível de portfólio,
mudando tanto a relevância quanto o risco do portfólio. Até que o resultado esperado
pareça satisfatório, ações de melhorias são tomadas para que ajam na empresa como um
todo ou nos projetos individuais. Os projetos são então classificados novamente e um
novo portfólio é selecionado. Quando uma situação satisfatória é alcançada, o plano é
consolidado e passado para fases mais profundas de detalhamento de planejamento.
Durante a fase de execução, os projetos são monitorados e, quando alguma mudança
relevante ocorre é realizada uma reclassificação de um novo ciclo do gerenciamento do
portfólio de múltiplos projetos.

Figura 5: Abordagem heurística para o gerenciamento de múltiplos projetos
Fonte: adaptado de De Maio et al. (1994)
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Modelo de Rabechini Júnior, Maximiano e Martins
O modelo proposto por Rabechini Júnior, Maximiano e Martins (2005) tem origem na
experiência acadêmica e prática (RABECHINI JR., 2005). A acadêmica, uma vez que o
tema é produto de discussão feita através de trabalhos, seminários e simpósio, além de
orientações à monografia, que visam aprofundamento e acompanhamento da literatura
especializada. Prática, pois o modelo tem sido aplicado em empresas e
consequentemente evoluído em seus elementos fundamentais, conceituais e aprimorado
suas características no âmbito organizacional.
No modelo de gerenciamento de portfólio utilizado neste estudo de caso há seis
dimensões a serem consideradas, segundo mostra a Figura 6.

Figura 6: Modelo de gestão de portfólio de Rabechini Júnior, Maximiano e Martins
Fonte: Rabechini Jr. (2005)

A primeira dimensão refere-se à preparação do processo de implementação da gestão
do portfólio em uma organização. Nesta dimensão o contexto estratégico é delineado.
Inclui a análise do ambiente interno e externo e a avaliação de fatores determinantes
das estratégias traçadas. Os interessados precisam conhecer de forma ampla o modelo
de negócio para enquadrar os projetos e avaliá-los corretamente. Além da necessidade
de entendimento dos elementos estratégicos da organização e do modelo de negócios, é
necessário conhecer profundamente a metodologia de avaliação de projetos
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propriamente dita, de acordo com Rabechini Júnior; Maximiano; Martins (2005). Este
processo deve contemplar os seguintes elementos:
a) Identificação dos critérios de avaliação: os administradores da organização
devem mostrar claramente seus objetivos e o gerente do portfólio deverá
entender os aspectos e indicadores pretendidos pela alta administração.
b) Estabelecimento de pesos para tais critérios: são graus para diferenciar a
importância de cada critério levantado anteriormente. Para Cooper et al.
(2001), o estabelecimento de critérios estratégicos e táticos deve levar em
conta, ainda, fatores de orientação técnica e comercial.
A segunda dimensão, a identificação de projetos, visa buscar todas as iniciativas de
cada área da organização, para serem reunidas de forma coerente e consistente. Essa
dimensão deverá considerar as informações mínimas sobre cada projeto. Em geral,
espera-se que os gerentes tenham dados mínimos sobre seus projetos, tais como
objetivos, informações sobre prazo e custo, premissas a serem realizadas, indicadores
de acompanhamento, restrições e riscos. Uma lista completa com os projetos deve ser
elaborada ao final desta etapa, segundo RABECHINI JÚNIOR; MAXIMIANO;
MARTINS (2005).
Uma vez estabelecida uma lista de projetos é preciso iniciar a terceira dimensão tratada
no modelo, que se refere à avaliação. Seu objetivo é produzir uma lista de projetos
prioritários, agregando informações relevantes a esses empreendimentos. Para isto,
deve-se inicialmente proporcionar a realização de rodadas de análise com a
participação de avaliadores credenciados pela organização e, com elas, estabelecer as
notas para cada critério, projeto a projeto para RABECHINI JÚNIOR; MAXIMIANO;
MARTINS (2005). Os conceitos de avaliação do portfólio desenvolvidos por Cooper e
Edgett (2003) constituem a base para o desenvolvimento das avaliações, que ainda
deve considerar as ideias de Martino (1993), que sugere o estabelecimento de comitês
formados para consolidar os filtros de uma avaliação do portfólio. Em geral, dois tipos
de critérios são tradicionalmente constituídos: os táticos, que avaliam a efetividade dos
projetos, e os estratégicos, que se preocupam com o alinhamento dos projetos com os
negócios da organização. Um importante aspecto do modelo levado em conta nesta
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dimensão são as “linhas de corte”, baseadas nas informações agregadas. Os projetos
que passarem pelos filtros, ou seja, pelas considerações de caráter estratégico e tático,
são os candidatos à formação da carteira. A constituição da carteira, quarta dimensão
do modelo, visa estabelecer um plano de gerenciamento do portfólio.
Wheelwright e Clark (1992) recomendam ainda o estabelecimento de prazos de até um
ano para alocação de recursos de uma carteira de projetos de uma organização. O
modelo proposto considera que essa dimensão deverá ser também precedida de um
plano agregado para os projetos. Um dos aspectos relevantes desta dimensão é
justamente a formação do plano e inserção de novos projetos à carteira, uma vez que
estes passam a disputar recursos a partir de sua formação. Para administrar este plano
de forma coerente, há a quinta dimensão, que se refere à administração do portfólio. A
dimensão da administração foi baseada no modelo de Crawford (2002), apud Rabechini
Júnior, Maximiano e Martins (2005). Espera-se também que os interessados possam
administrar as competências dos recursos humanos, uma vez que o sucesso da carteira
depende do desempenho destes na visão de RABECHINI JÚNIOR; MAXIMIANO;
MARTINS (2005).
Finalmente, na dimensão de revisão e controle, os projetos que estão sendo
desenvolvidos devem ser acompanhados. Espera-se que o gerente do portfólio se
encarregue de propor reuniões de acompanhamento, onde os gerentes de projetos
devem fornecer informações indicativas do andamento de cada projeto. Com base
nestes dados, o gerente do portfólio tomará suas decisões de alteração da constituição
da carteira de projetos no entender de RABECHINI JÚNIOR; MAXIMIANO;
MARTINS (2005).
Modelo de Cooper
O modelo proposto por Cooper (2001), para o desenvolvimento de produtos tem sido
amplamente utilizado também para auxiliar o gerenciamento de portfólio, pois quebra o
processo decisório em etapas bem definidas com pontos de decisão para a seleção e
priorização de projetos. Este processo foi denominado de Stage-Gate. O processo
Stage-Gate é um mapa conceitual e operacional para desenvolver projetos de novos
produtos desde a ideia conceitual até o lançamento no mercado – um diagrama para
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melhorar a eficiência e eficácia do processo de desenvolvimento de novos produtos
(COOPER, 2001). O método Stage-Gate é baseado nas experiências, sugestões e
observações de um grande número de executivos e empresas nas pesquisas dos autores
e de outros pesquisadores.
O Stage-Gate, em seu formato mais simples, consiste em uma série de estágios, onde o
time de projeto empreende o trabalho, obtêm as informações necessárias, e realiza a
integração e análise dos dados, seguido de portões, onde decisões go/kill são tomadas
para continuar a investir no projeto, conforme representação na Figura 7. De acordo
com Cooper (2008).

Figura 7: Stage-Gate - conjunto de estágios seguidos de portões de decisão go/kill
Fonte: adaptado de Cooper (2008)

Os estágios são onde a ação ocorre. Cada estágio é concebido para coletar informação,
para reduzir as incertezas e riscos do projeto; os requisitos de informação definem o
propósito dos estágios. Cada estágio custa mais que o anterior: o processo é um
incremental compromisso de recursos. As atividades dentro dos estágios são realizadas
em paralelo por um time multidisciplinar. Nenhum departamento é dono de um estágio.
Seguido de cada estágio está um portão ou um ponto de decisão go/kill. Os portões são
como barreiras que servem como um ponto de controle de qualidade, como pontos de
decisão de cancelamento e priorização. Devem funcionar como um funil onde projetos
ruins devem ser tirados fora a cada portão. Os portões são onde o plano de ação para o
próximo estágio é decidido, juntamente com o comprometimento de recursos
(COOPER, 2001).
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Na Figura 8 temos a representação gráfica de fluxo geral de um típico modelo StageGate. O processo começa com um estágio de geração de ideia chamado de descoberta,
e termina com a revisão pós-lançamento.

Figura 8: Visão geral do modelo Stage-Gate
Fonte: Adaptado de Cooper (2001)

Estágio da descoberta: as ideias são a matéria-prima ou o gatilho do processo, e elas
fazem ou quebram o processo. A necessidade por boas ideias, conjugada com alta taxa
de atrito significa que a fase de geração é fundamental: o objetivo é gerar grandes ideias
e muitas delas. Muitas atividades podem ser realizadas na fase de descoberta para
estimular a criação de ideias de novos produtos. Essas atividades incluem a realização
de pesquisas técnicas fundamentais, mas dirigidas, busca por possibilidades de novas
tecnologias, trabalhar com usuários líderes ou inovadores, realizar análise de valor de
produto com clientes, criar um sistema de sugestão de ideias pelos funcionários etc.
Portão 1 – Seleção de ideia: é a primeira decisão para comprometer recursos para um
projeto. O projeto nasce neste ponto. Se a decisão é ir em frente, o projeto vai para o
estágio de escopo ou investigação preliminar. O portão 1 é um “filtro suave” e eleva-se
a submeter o projeto a vários obrigatórios e recomendados critérios-chave que ajudarão
a focar a discussão em um ranking de projetos neste primeiro filtro.
Estágio 1 – Escopo: este primeiro estágio de trabalho tem o objetivo de determinar os
méritos técnicos e mercadológicos do projeto. O estágio 1 é a criação de um rápido
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escopo do projeto, envolvendo trabalho documental ou trabalho de detecção; pouca ou
nenhuma pesquisa primária é realizada. O estágio 1, portanto, realiza a coleta de
informações técnicas e mercadológicas a baixo custo e em pouco tempo para permitir
uma análise superficial e primária de negócios para gerar a entrada para o portão 2.
Portão 2 – Segundo filtro: o projeto continua para um segundo e mais rigoroso filtro
no portão 2. Este portão é essencialmente uma repetição do portão 1: o projeto é
reavaliado sob a luz das novas informações obtidas no estágio 1. Se a decisão é de dar
continuidade neste ponto, o projeto vai para um estágio mais dispendioso. No portão 2,
o projeto é submetido a uma lista de questões de checagem que também devem passar
por critérios obrigatórios e opcionais similares aos utilizados no portão 1. Entretanto,
alguns critérios adicionais podem ser aplicados neste portão. O retorno financeiro é
avaliado no portão 2, porém somente um rápido e simples cálculo financeiro (por
exemplo, tempo de retorno).
Estágio 2 – Construir o Plano de Negócio:

é desenvolvido no estágio 2, uma

investigação detalhada que claramente define o produto e verifica a atratividade do
projeto antes de um gasto maior. Por isso, é considerado um estágio de trabalho crítico.
Neste plano de negócio deve constar: a definição do produto, fatores de sucesso,
justificativa do projeto e um plano de projeto detalhado. Também deve incluir uma
análise financeira e avaliação de riscos do projeto.
Portão 3 – Seguir para o desenvolvimento: este é o último portão antes do estágio de
desenvolvimento. O último ponto no qual o projeto pode ser cancelado antes de incorrer
em altos custos. A avaliação do portão 3 envolve uma revisão de cada uma das
atividades desenvolvidas no estágio 2, checando as atividades que foram realizadas, a
qualidade da execução e se os resultados foram positivos. Depois, o portão 3 submete o
projeto novamente a uma série verificações de disponibilidade e critérios obrigatórios e
opcionais. Finalmente, como o compromisso de grandes gastos com o projeto é um dos
resultados da decisão de seguir em frente, os resultados da análise financeira são uma
parte importante da tomada de decisão.
Estágio 3 – Desenvolvimento: é a implementação do plano de desenvolvimento e da
criação do produto. Testes em laboratório, homologações ou testes alfa garantem que o
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produto atinja os requisitos sob condições controladas. A ênfase do estágio 3 é no
trabalho técnico, mas atividades de marketing e operações também ocorrem em
paralelo. Uma análise financeira atualizada é preparada, enquanto que questões legais,
regulatórias e de patente são resolvidas.
Portão 4 – Seguir para testes: este portão pós-desenvolvimento é uma verificação no
progresso e na continuidade da atratividade do produto e do projeto. O trabalho de
desenvolvimento é revisado e checado para garantir que o trabalho foi completado com
qualidade e que o produto desenvolvido é consistente com a definição original
especificada no portão 3. Este portão também revisa as questões econômicas com
análises financeiras baseadas em informações mais novas e mais precisas. Os planos de
teste e validação para o próximo estágio é aprovado.
Estágio 4 – Testes e validação: neste estágio, testes e validações verificam a
viabilidade do projeto: o produto, o processo de produção, a aceitação do cliente e a
economia do projeto. Também inicia uma extensiva validação externa do produto e do
projeto. Algumas vezes, o estágio 4 pode apresentar resultados negativos e retornar para
o estágio 3.
Portão 5 – Seguir para lançamento: o último portão abre as portas para a
comercialização completa: lançamento para o mercado e produção total ou início das
operações. É o ponto final onde um projeto pode ser cancelado. Este portão foca na
qualidade das atividades de teste e validação e nos seus resultados. Os critérios de
aprovação do portão focam amplamente no retorno financeiro esperado, prontidão para
o lançamento e na adequação dos planos de lançamento e operações.
Estágio 5 – Lançamento: este estágio final envolve a implementação do plano de
lançamento no mercado e dos planos de produção ou operação. Os equipamentos de
produção são adquiridos, instalados e comissionados; o fluxo de logística é acionado e
as vendas começam. Tirando quaisquer eventos não previstos, deve ficar clara a direção
de um novo produto.
Revisão pós-lançamento: duas revisões pós-lançamento são comuns. A primeira, uma
revisão intercalada ocorre entre dois e quatro meses após o lançamento, quando os

33
primeiros resultados do lançamento são disponibilizados. Essa pós-auditoria avalia as
forças e fraquezas do projeto, identifica o que pode ser aprendido com o projeto e gera
conhecimentos chave para um próximo projeto ainda melhor. A revisão final é realizada
quando o produto está estável e os resultados comerciais são conhecidos, tipicamente
entre doze e dezoito meses no mercado. Neste ponto, o desempenho do projeto e do
produto é revisado. Os dados atuais de faturamento, custos, despesas, lucros e
cronograma são comparados com as projeções feitas nos portões 3 e 5. Esta revisão
marca o fim do projeto.
Modelo do Project Management Institute (PMI)
O modelo de gestão do portfólio de projetos do PMI (2006) tem como objetivo
descrever processos geralmente aceitos para o gerenciamento de portfólio. O estudo foi
feito como uma expansão do Guia do Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento
de Projetos PMI (2004) e tem foco nas melhores práticas de gerenciamento de portfólio
de projetos coletadas e aceitas em diversos segmentos da indústria.
Segundo o PMI (2006), um portfólio é uma coleção de projetos, programas e outras
atividades que são agrupados para facilitar a gestão efetiva do esforço para atingir os
objetivos estratégicos do negócio. Os projetos, programas e outras atividades
relacionadas são chamados de componentes do portfólio. Os componentes do portfólio
são quantificáveis, isto é, eles podem ser medidos, ordenados e priorizados. Os
componentes do portfólio podem não ser necessariamente interdependentes ou estarem
diretamente relacionados. Em um dado momento no tempo, o portfólio representa uma
amostra de seus componentes que reflete e afeta os objetivos estratégicos da
organização. Em outras palavras, o portfólio representa o conjunto de projetos,
programas e outras atividades da organização, em um dado momento no tempo.
O PMI (2006) define quatro atributos básicos para identificar os componentes do
portfólio, e aponta que todos os componentes de um portfólio exibem certas
características comuns:
a) Representam investimentos realizados ou planejados pela organização.
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b) São alinhados com os objetivos e intenções estratégicas da empresa.
c) Tipicamente eles possuem algumas características que ao mesmo tempo os
diferenciam e permite que a organização os agrupe para uma gestão mais
efetiva.
d) Os componentes de um portfólio são quantificáveis, isto é, eles podem ser
medidos, ordenados e priorizados.
A gestão do portfólio é um processo de negócio contínuo, com certas atividades que
acontecem durante um período determinado pela organização, geralmente um ano.
Seleção e autorização, por exemplo, pode ser parte do planejamento anual, ou
atualizações estratégicas trimestrais ou semestrais. Já o monitoramento do desempenho
do portfólio, usualmente, é um processo continuo, mensal ou mesmo semanal. A
revisão do mix de projetos pode ser necessária quando a organização sofre alterações
importantes. Uma vez estabelecido, o processo de gestão do portfólio não tem fim,
exceto se a organização escolher abandonar essa abordagem ou encerrar suas
atividades.
Os processos de gestão do portfólio incluem a coleta, identificação, categorização,
avaliação, seleção, priorização, balanceamento, autorização e revisão dos componentes
do portfólio, para avaliar quão bem eles estão se desenvolvendo, frente a indicadores
dos projetos e ao plano estratégico. Durante um ciclo de negócio típico, os
componentes (projetos) são revisados e validados em relação aos seguintes elementos
PMI (2006):
a) Alinhamento dos componentes com a estratégia corporativa.
b) Viabilidade dos componentes como parte do portfólio, baseada em
indicadores.
c) Valor e relação entre os componentes.
d) Disponibilidade de recursos e prioridades do portfólio.
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e) Adição e exclusão de componentes do portfólio.
O adequado balanceamento dos projetos, observando o alinhamento com os objetivos
estratégicos da empresa, tanto no curto como no longo prazo, é a essência da gestão do
portfólio.
O PMI (2006) sugere alguns processos para a gestão do portfólio, os quais contemplam
as práticas mais aceitas em uma ampla gama de indústrias, para a maioria dos portfólio
de projetos. Entenda-se por práticas mais aceitas, aquelas onde há um consenso geral
de que a aplicação desses processos na gestão do portfólio de projetos aumenta a
probabilidade de sucesso com o passar do tempo. Contudo, isso não significa que todos
os processos descritos devem ser sempre aplicados integralmente e da mesma forma
para todos os portfólios. O time de gestão do portfólio é sempre responsável por
determinar que processo é apropriado e qual o grau de rigor a ser usado para cada
processo, de acordo com o portfólio em questão. O PMI (2006) assume que, para
implementar a gestão do portfólio, as seguintes condições devem ser garantidas na
organização:
a) A organização, incluindo alta direção e gerentes, aceita a teoria de gestão do
portfólio.
b) Existe um certo número de projetos a serem avaliados ou já em andamento
na organização.
c) Pessoas treinadas estão disponíveis para executar as atividades de gestão do
portfólio.
d) Existe um processo formal estabelecido para o gerenciamento de projetos.
e) Os papéis e responsabilidades dentro da organização estão definidos.
f) Um plano de comunicação foi desenvolvido para comunicar as decisões
estratégicas por toda a organização.
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O PMI (2006) descreve os processos de gestão do portfólio em termos de sua
integração, de suas interações e dos objetivos de cada processo. Esses processos
constituem dois grupos, conhecidos como grupos de processos da gestão do portfólio:
• Grupo de processos de alinhamento: este grupo determina como os
componentes serão categorizados, avaliados e selecionados para inclusão e
gestão por meio do portfólio.
• Grupo de processos de controle e monitoração: este grupo revisa
periodicamente os indicadores de desempenho para verificar o alinhamento
aos objetivos estratégicos.
Esses grupos têm dependências claras e são executados na gestão de cada portfólio.
Eles são independentes da área de aplicação ou do foco da indústria. Grupos e seus
processos constituintes interagem frequentemente durante o processo. O grupo de
processos de alinhamento depende de sub-processos da fase de planejamento e
autorização. De forma análoga, o grupo de processos de controle e monitoração está
relacionado aos sub-processos das fases de monitoração e controle na empresa, de
acordo com PMI (2006).
A Figura 9 ilustra todo o processo geral sugerido pelo PMI (2006) para o
gerenciamento de portfólio de projetos. Os processos são divididos nos grupos de
alinhamento e monitoração, conforme detalhados abaixo:
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Figura 9: Processo de Gerenciamento de Portfólio
Fonte: adaptado de PMI (2006)

Grupo de Processos de Alinhamento:
Identificação: a função desse processo é criar uma lista atualizada, com informações
suficientes de todos os componentes novos e em andamento que serão gerenciados por
meio do processo de gerenciamento de portfólio. As atividades chave desse processo
incluem:
• Comparação entre os projetos em andamento e os novos projetos, usando
definições e critérios pré-determinados.
• Rejeição de projetos que não estejam alinhados com os critérios
definidos.
• Classificação dos projetos de acordo com categorias pré-definidas.
Categorização: o propósito desse processo é identificar projetos em categorias
relevantes para o negócio, nas quais um conjunto comum de filtros e critérios de decisão
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pode ser aplicado para avaliação, seleção, priorização e balanceamento. As categorias
são definidas de acordo com o planejamento estratégico para novos produtos e novas
tecnologias. Os componentes em um dado grupo têm objetivos comuns e podem ser
comparados com as mesmas informações. A categorização permite à empresa equilibrar
os riscos e investimentos entre as diversas categorias e objetivos estratégicos.
Atividades comuns a esse processo:
• Identificar os objetivos estratégicos a partir do planejamento estratégico
da empresa.
• Comparar os projetos usando os critérios obtidos a partir dos objetivos
estratégicos identificados
• Agrupar os projetos da mesma categoria.
Avaliação: esse processo cuida de reunir todas as informações necessárias e disponíveis
para comparar as propostas de projetos, de forma a facilitar o processo de seleção. A
informação pode ser qualitativa ou quantitativa e pode vir de diversas fontes. Essas
diversas fontes devem ser questionadas até que se obtenha o nível de informação
desejado para suportar o processo seguinte, de seleção dos projetos. As atividades
principais desse processo são:
• Avaliar os projetos usando modelos de pontuação, baseados em critérios
com diferentes pesos.
• Produzir gráficos e diagramas que facilitem a tomada de decisão no
processo de seleção dos projetos.
• Tecer recomendações relevantes com relação a cada projeto avaliado.
Seleção: esse processo é responsável por produzir uma lista de projetos baseada nas
recomendações do processo anterior, de avaliação, e também nos demais critérios
definidos pela empresa. A seleção, em conjunto com as informações vindas do processo
de avaliação, produz uma lista de projetos que deve ser priorizada. As atividades típicas
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desse processo incluem a seleção e comparação entre os projetos, produzindo uma lista
para o próximo processo, de priorização.
Priorização: esse processo deve produzir uma lista priorizada (ordenada) de projetos
para cada categoria estratégica ou orçamentária (por exemplo, redução de custos,
crescimento, manutenção da participação no mercado ou inovação). Ele também deve
levar em conta outros atributos, como: horizonte de tempo (curto, médio e longo
prazos), perfil de risco x retorno, e outros critérios que os gestores do portfólio julgarem
importantes para as próximas fases do processo. As atividades principais desse processo
são:
• Confirmar a classificação dos projetos de acordo com categorias
estratégicas pré-determinadas.
• Determinar uma pontuação ou um peso para cada critério analisado.
• Listar os projetos por ordem de prioridade.
Balanceamento do Portfólio: esse processo procura determinar, dentre os projetos já
selecionados e priorizados, a combinação de projetos que apresente o maior potencial e
que coletivamente suporte os objetivos estratégicos da empresa. Essa combinação
equilibrada de projetos também inclui os projetos já em andamento. O balanceamento,
ou equilíbrio entre os projetos, permite à organização atingir um dos principais
benefícios do gerenciamento de portfólio de projetos: planejar e alocar adequadamente
os recursos (financeiros, físicos e humanos) de forma alinhada aos objetivos
estratégicos da empresa, além de maximizar o retorno do portfólio. O equilíbrio entre os
projetos é obtido por meio da análise do risco tolerado pela organização, pelas métricas
de desempenho definidas para o portfólio e pelas restrições nos recursos disponíveis. A
seleção do melhor mix de componentes também deve levar em conta as sinergias entre
os projetos, que incluem as dependências e interconexões que possam existir. Como
saída do processo obtém-se uma lista com a melhor combinação de projetos. Suas
atividades incluem:
• Adicionar novos projetos ao portfólio atual da empresa.
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• Identificar, dentre os novos projetos selecionados, aqueles que não são
interessantes no momento.
• Cancelar, suspender ou repriorizar projetos em andamento.
Autorização: a ideia é formalmente alocar recursos para os projetos indicados pelas
fases anteriores. Essa fase também marca a comunicação das decisões tomadas pelos
gestores do portfólio para toda a empresa. Atividades relacionadas:
• Comunicar as decisões tomadas com relação ao portfólio de projetos de
novos produtos a todos os interessados.
• Autorizar o início de novos projetos, finalizar, suspender ou cancelar
outros.
• Realocar recursos orçamentários de projetos terminados ou suspensos.
• Alocar recursos orçamentários e humanos para executar os novos
projetos.
• Comunicar os resultados esperados do novo portfólio, em termos
agregados e para cada projeto.
Grupo de Processos de Controle e Monitoração:
Relatório e revisão do portfólio: esse processo cuida de reunir informações e
indicadores de desempenho para acompanhamento e revisões do portfólio de projetos.
A frequência depende da dinâmica de cada organização, mas deve garantir tanto o
alinhamento estratégico quando a eficiente utilização dos recursos. O propósito das
revisões é garantir que o portfólio contenha apenas projetos que contribuam
efetivamente para atingir os objetivos da empresa. Na prática, isso significa
periodicamente adicionar novos projetos, repriorizar ou excluir outros já em execução.
Mudança estratégica: esse processo confere à organização a habilidade de responder
às mudanças estratégicas. Pequenas mudanças no planejamento estratégico
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frequentemente não demandam mudanças no portfólio de projetos. Entretanto, caso as
mudanças impliquem em alterações no portfólio de projetos, pode ser necessário
reclassificar e repriorizar projetos, exigindo também um novo balanceamento.

2.2.2. Desempenho do portfólio de projetos
O desempenho em projetos é um assunto bastante abordado e discutido em artigos
acadêmicos. Entretanto, o mesmo não ocorre em se tratando do desempenho do
portfólio de projetos. Neste tópico, será explorado o desempenho do portfólio de
projetos e não o desempenho do gerenciamento de portfólio de projetos que trata da
eficiência dos processos gerenciais utilizados.
Segundo Martinsuo e Lehtonem (2007), a maioria dos estudos que tratam do assunto de
gerenciamento de portfólio de projetos é prescritivo, ou seja, sugerem boas práticas ou
modelos de gerenciamento de portfólio de projetos. Cooper et al. (1999), também
argumentam que mesmo que exista uma vasta literatura publicada nos últimos 30 anos
sobre gerenciamento de portfólio e seleção de projetos, há poucas evidências sobre a
grande difusão dessas técnicas em práticas gerenciais ou se essas abordagens tem tido
resultados positivos. Entretanto, alguns autores buscaram desenvolver e identificar
métricas de desempenho no desenvolvimento de novos produtos que posteriormente
também foi aplicado ao gerenciamento de portfólio de projetos de novos produtos.
Griffin e Page (1993) identificaram e categorizaram as métricas de desempenho de
desenvolvimento de novos produtos e contrastaram com as medidas utilizadas pelas
empresas e com a academia. Nessa pesquisa, encontraram quatro grupos principais de
medidas de desempenho:
•

Medidas de aceitação do cliente: aceitação do cliente, satisfação do cliente,
alcance das metas de faturamento, crescimento do faturamento, alcance das
metas de market share e alcance das metas de vendas.

•

Medidas de desempenho financeiro: tempo de break-even, alcance das metas
de margem, alcance das metas de lucratividade, IRR (taxa de retorno interno)
e ROI (retorno sobre o investimento).
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•

Medidas no nível do produto: custo de desenvolvimento do produto,
lançamento do produto no prazo, nível de desempenho do produto, alcance
dos padrões de qualidade, tempo de lançamento no mercado.

•

Medidas no nível da empresa: percentual de vendas de novos produtos.

Godener e Soderquist (2004), numa linha parecida e complementar, identificaram sete
áreas de medidas de desempenho para um portfólio de novos produtos:
•

Desempenho financeiro: onde o desempenho é definido como maximização
medida quantitativamente do retorno do investimento em novos produtos. O
objetivo crucial é maximizar o resultado do investimento utilizando alocação
de

recurso

apropriada,

seleção

dos

projetos

mais

promissores

financeiramente ou cancelamento de projetos que não mostrem potencial
financeiro.
•

Desempenho de satisfação do cliente: onde o alto desempenho é visto como
excedendo ou pelo menos satisfazendo as expectativas dos clientes. Esta
perspectiva origina na necessidade de avaliar as expectativas do mercado
sobre um novo produto e avaliar o sucesso no mercado após a introdução do
produto.

•

Desempenho do processo: onde alto desempenho significa otimização de
qualidade, tempo e custo do intervalo de produção e garantia do progresso do
projeto de acordo com os objetivos do processo.

•

Desempenho da inovação: para esta medida, bom desempenho é considerado
como a transformação bem sucedida de um esforço de pesquisa em um novo
produto. Nesta perspectiva, as medidas focam na saída como número de
patentes geradas, ritmo de desenvolvimento e lançamento de produtos e
percentual de novas tecnologias nos produtos.

•

Desempenho estratégico: neste grupo estão incluídas medidas de satisfação
das metas estratégicas estabelecida pela empresa.
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•

Desempenho

tecnológico:

alto

desempenho

é

entendido

como

o

gerenciamento eficiente da tecnologia do produto para a geração contínua de
novos produtos competitivos. Nesta perspectiva se avalia economias de
escala e escopo e na ligação entre a tecnologia do produto e do processo.
•

Desempenho do gerenciamento do conhecimento: o bom desempenho
corresponde ao retorno qualitativo do investimento em novos produtos em
termos de criação, transferência e exploração do conhecimento gerado.

Outros pesquisadores trataram o conjunto de projetos de novos produtos como um
portfólio de projetos. Assim, Cooper et al. (1998) e Cooper et al. (2001) através de uma
pesquisa ampla sobre desenvolvimento de novos produtos e gerenciamento de portfólio
de projetos em 205 empresas nos Estados Unidos, definiram desempenho do portfólio
de projetos como um conceito multifacetado e elencaram seis métricas para identificar o
desempenho do portfólio:
•

Alinhamento: os projetos estão alinhados com os objetivos do negócio e a
estratégia da empresa.

•

Valor: o portfólio contém projetos de alto valor para a empresa – projetos
rentáveis com sólidas possibilidades comerciais.

•

Estratégico: os gastos e recursos empregados refletem a estratégia de
negócio.

•

Tempo: os projetos do portfólio são finalizados no prazo, não causando
travamento.

•

Balanceamento: o portfólio tem um bom balanceamento de projetos (curto
prazo versus longo prazo, alto risco versus baixo risco, mix de mercado e
tecnologias, projetos seguros versus inovadores etc.).

•

Número correto: o portfólio possui o número correto de projetos de acordo
com os recursos da empresa (tempo, pessoas e dinheiro).
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Os autores também analisaram quantitativamente as práticas utilizadas pelas empresas
que possuem um desempenho melhor e comparando com as empresas de baixo
desempenho. Também avaliaram a abordagem de seleção, métodos de priorização e
comparam os métodos que possuem bons resultados. Por fim, os autores concluem com
recomendações sobre a utilização de métodos, abordagens e possíveis técnicas que
possam contribuir para um melhor desempenho no gerenciamento do portfólio.
Uma abordagem diferente foi feita por Martinsuo e Lehtonem (2007) que avaliaram a
contribuição dos projetos individuais para a eficiência geral do portfólio de projetos. Em
seus estudos, os autores conduziram um estudo empírico através de um questionário
com empresas de diferentes indústrias na Finlândia. Para procurar uma correlação entre
eficiência do projeto e eficiência do portfólio, o estudo utilizou cinco variáveis
independentes no nível de projeto: definição de objetivos, disponibilidade da
informação para tomadores de decisão, tomada de decisão sistemática, alcance dos
objetivos do projeto e eficiência do gerenciamento de projetos (como foi o
gerenciamento de projetos em termos de eficiência, foco, aceitação e perspectivas
futuras).
Os autores não avaliaram quantitativamente as informações que indicam eficiência dos
projetos utilizando métricas tradicionais de desempenho de projetos como: SPI
(indicador de desempenho de cronograma), CPI (indicador de desempenho de custo)
EVA (análise de valor agregado), etc.
O desempenho do portfólio foi obtido na pesquisa utilizando a opinião dos entrevistados
nas seguintes dimensões:
•

Alinhamento: os objetivos dos projetos estão alinhados com a estratégia;

•

Estratégia: a estratégia da empresa é bem realizada pela entidade do projeto;

•

Alocação de recursos: os recursos são alocados seguindo a estratégia
definida pela empresa;

•

Suporte à estratégia: o gerenciamento do portfólio de projetos oferece um
bom suporte à estratégia da empresa;
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•

Priorização: os projetos são priorizados e conhecidos na empresa;

•

Retorno: a entidade do projeto oferece ótimo retorno do investimento;

•

Eficiência: o gerenciamento de portfólio de projetos é eficiente;

•

Foco: o gerenciamento de portfólio de projetos está centrado nas questões
chave da empresa.

A conclusão do estudo é de que empresas que possuem um bom desempenho individual
de seus projetos também refletem esse bom desempenho na eficiência do gerenciamento
do portfólio de projetos.
PMI (2006) não prescreve métricas específicas para medir o desempenho de um
portfólio de projetos e também não detalha mecanismos de coleta das métricas de
desempenho do portfólio. Segundo o autor, fica a critério de cada empresa definir como
as métricas serão utilizadas. Entretanto, o autor cita algumas métricas que normalmente
estão presentes na avaliação de desempenho do portfólio, como por exemplo: medidas
de alcance de objetivos estratégicos, contribuição financeira, manutenção e
desenvolvimento do ativo, satisfação do cliente final, satisfação dos interessados, perfil
de risco, aptidão dos recursos, tempo de execução. Ainda para PMI (2006), as métricas
descrevem o progresso em relação às metas traçadas, o valor e a realização do benefício
do portfólio como um todo. Conforme o caso, as métricas para o gerenciamento de
portfólio podem ser disponibilizadas para programas individuais ou projetos especiais
sob a perspectiva do gerenciamento do portfólio de projetos.
A Tabela 1 resume as diferentes abordagens para definição de eficiência do portfólio de
projetos levantados na literatura.
Tabela 1: Resumo dos autores e métricas de desempenho do portfólio de projetos

Autor
GRIFFIN, Abbie
PAGE, Albert L.

Obra
An Interim Report on
Measuring Product
Development Success
and Failure

Ano
1993

Métricas de desempenho do portfólio
Medidas de aceitação do cliente
Medidas de desempenho financeiro
Medidas no nível do produto
Medidas no nível da empresa
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GODENER, Armelle;
SODERQUIST, Klass

COOPER, Robert
EDGETT, Scott
KLEINSCHMIDT,
Elko

MARTINSUO, Miia
LEHTONEN, Paivi

PMI

Use and impact of
performance
measurement results in
R&D and NPD: an
exploratory study

2004

Best Practices for
Managing R&D
Portfolios

1998

New Product Portfolio
Management: Practices
and Performance

1999

Portfolio Management
for New Products
Capítulo 6: Portfolio
Management Methods
Used and Performance
Results Achieved

2001

Role of single-project
management in
achieving portfolio
management efficiency

The Standard for
Portfolio Management

Desempenho financeiro
Desempenho de satisfação do cliente
Desempenho do processo
Desempenho da inovação
Desempenho estratégico
Desempenho tecnológico
Desempenho do gerenciamento do
conhecimento

Alinhamento com os objetivos do negócio
Valor dos projetos do portfólio
Gastos refletem a estratégia da empresa
Projetos são terminados no prazo
Portfólio possui um bom balanceamento de
projetos
Portfólio possui o número correto de
projetos

2006

Alinhamento com a estratégia
Estratégia aplicada
Alocação de recursos
Suporte à estratégia
Priorização dos projetos
Retorno do investimento
Eficiência
Foco nos problemas certos

2006

Medidas de alcance de objetivos estratégicos
Contribuição financeira
Manutenção e desenvolvimento do ativo
Satisfação do cliente final
Satisfação dos interessados
Perfil de risco
Aptidão dos recursos
Tempo de execução

2.2.3. Dificuldades da utilização de gerenciamento de portfólio de projetos
De acordo com Davidson (2006), na última década as pesquisas sobre gerenciamento de
portfólio têm se expandido para uma abordagem gerencial mais completa, ao invés de
focar somente em ferramentas, técnicas e métodos, incluindo aspectos de como o
gerenciamento de portfólio é praticado.
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Assim, apesar de ser explorado na literatura como uma fonte de benefícios, o
gerenciamento de portfólio também pode apresentar problemas ou mesmo não gerar os
resultados esperados pelos executivos. Blichfeldt e Eskerod (2006) mostram em seu
estudo que muitas empresas orientadas a projetos não desempenham bem quando
utilizam o gerenciamento de portfólio de projetos. Eles identificaram os seguintes
problemas:
1. Projetos não são completados de acordo com o planejamento (ou eles
desaparecem durante o seu ciclo de vida de projeto);
2. Os executivos e os funcionários sentem falta da visão global dos projetos em
andamento (especialmente quando o número de projetos em andamento
aumenta à medida que mais e mais projetos não forem concluídos de acordo
com o planejamento);
3. As pessoas passam por stress à medida que os recursos são continuamente
realocados entre os projetos a fim de se tentar alcançar os objetivos.
Cooper et al. (2000) alertam que apesar da popularização do gerenciamento de portfólio
de projetos, os executivos identificaram grandes problemas e levantaram sérias
preocupações sobre a efetividade das técnicas de portfólio. Algumas das dificuldades
encontradas foram:
•

Problema #1: muitos projetos, sem recursos suficientes – há muitos
projetos e os recursos não são suficientes para atendê-los. Esta é uma
reclamação universal dentro dos grupos de desenvolvimento de novos
produtos. A falta de recursos é somente parte do problema. O outro lado é a
falha em alocar recursos efetivamente. Muitos métodos de gerenciamento de
portfólio fazem um péssimo trabalho em balanceamento de recursos.

•

Problema #2: métodos de seleção de projetos falham em diferenciar os
projetos – muitos das técnicas e ferramentas de seleção consideram a
avaliação do projeto segundo uma barreira ou um valor mínimo aceitável. O
problema é que muitos projetos passam essa barreira. Nestes casos, estes
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métodos falham em prover um ranking de projetos avaliados uns contra os
outros. Assim, há pouca diferenciação entre os projetos e todos são
considerados como aptos a serem realizados.
•

Problema #3: decisões de go/kill na ausência de informações concretas –
no começo do ciclo de vida de um projeto, os executivos devem fazer
algumas decisões importantes de go/kill e comprometimento de recursos. O
dilema é que o trabalho prévio não é bem feito suficientemente para prover a
qualidade de informação necessária que os executivos necessitam para tomar
essas decisões.

•

Problema #4: muitos pequenos projetos, muito poucos grandes sucessos
– a escassez de grandes sucessos ou grandes descobertas no portfólio é um
problema comum em muitas empresas. Projetos de curto prazo são realmente
importantes para que os negócios continuem competitivos e mantenham a
linha de produto. Mas se esses projetos consomem quase todos os recursos
de desenvolvimento, há claramente um problema de balanceamento. Parte do
problema é falta de uma estratégia de inovação em produto que dá direção
para o desenvolvimento do negócio e priorização de gastos.

Baseado na categorização de Cooper et al. (2001) e Elonen e Artto (2003) que também
realizaram pesquisas sobre problemas encontrados em gerenciamento de portfólio e
identificaram os seguintes pontos:
1. Falta de ligação entre estratégia e seleção de projetos. Apesar de negócios
e estratégias de novos produtos claras, o gasto em projetos de P&D
geralmente não reflete a estratégia e prioridades formais. Assim, não há uma
ligação clara entre a estratégia e a seleção de projetos.
2. Portfólios de baixa qualidade. Muitos projetos de novos produtos são
fracos, impróprios e medíocres. Além disso, o potencial de sucesso no
lançamento é inadequado. Nestes casos, não há critérios de seleção para
separar ideias imaturas de projetos viáveis.
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3. Relutância em cancelar projetos. Assim que um projeto é começado, ele
assume uma vida própria e é permitido para prosseguir até o fim do trabalho
de desenvolvimento, mesmo que sua implementação não se justifique em
termos de negócio. Projetos ruins são raramente cancelados no meio de sua
implementação.
4. Recursos escassos, uma falta de foco. Muitas empresas têm muitos projetos
em andamento para os recursos disponíveis. Um balanceamento inadequado
dos recursos geralmente se traduz em pressão adicional para multitarefa que
leva para um tempo maior para se completar um projeto. O resultado é
geralmente é um atraso na entrada de mercado do produto, recursos
dispersos entre projetos, maior taxa de falhas, qualidade inferior de
informação e baixa estima da equipe.
5. Seleção de projetos de curto prazo e fáceis. Uma identificação tradicional
de baixo para cima de projetos é normalmente inadequada para garantir a
seleção das coisas mais importantes para se investir os recursos. As empresas
tem uma tendência para implementar projetos de curto prazo, fáceis e baratos
como modificações em produtos e extensões. Como consequência, eles
reduzem seu potencial de sucesso futuro e vantagem competitiva.
6. Excesso de informação e falta de informação de qualidade. Os executivos
podem ficar confusos com a quantidade de informações disponíveis para a
tomada de decisão, mas podem não ser capazes de identificar as informações
relevantes ou perceber a imprecisão das informações e estimativas.
Independente da seleção de portfólio e ferramentas de decisão serem
elegantes e sofisticadas, se a entrada de informação for ruim, então a tomada
de decisão também será.
7. Tomada de decisão baseada em poder. O poder é mais importante nas
maiores decisões onde há interdependências; para domínios no qual
desempenho é mais difícil de ser medido; e em instâncias onde incerteza e
discordância são prováveis. Assim, o campo do gerenciamento de portfólio é
particularmente cheio de processos políticos. Por exemplo, conseguir
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aprovação para o início de um projeto não é um exercício racional de
informar outros que o projeto é importante; ao invés disso, é um longo
processo de geração de apoio.
Cooper et al. (2001) complementam que não há resposta mágica ou um modelo caixa
preta para resolver os desafios do gerenciamento de portfólio. Em sua pesquisa, os
autores verificaram que apesar das caras e extensivas tentativas das empresas em
desenvolver modelos de gerenciamento de portfólio, os executivos admitiram que não
há uma única resposta correta. E ainda ressaltam que não somente não há uma resposta
correta, como também não existe uma abordagem dominante. As empresas que possuem
as melhores práticas empregam abordagens híbridas: uma combinação de modelos que
buscou o equilíbrio do portfólio, bem como maximizar o seu valor de acordo com os
objetivos estratégicos.

2.3.

Síntese da literatura revisada

A pesquisa bibliográfica deste estudo identificou inicialmente que o gerenciamento de
portfólio de projetos é um dos meios para que empresas alcancem excelência no
desenvolvimento de novos produtos e inovação. O gerenciamento de portfólio de
projetos é amplamente discutido na literatura desde seu objetivo estratégico até
ferramentas e práticas operacionais.
Por se tratar de um tema bastante abrangente, o estudo buscou primeiramente conceituar
e contextualizar o gerenciamento de portfólio de projetos, realizar um recorte na
literatura com ênfase em alguns modelos de gerenciamento de portfólio de projetos
existentes, apresentar o conceito de desempenho nos portfólios de projetos e finalmente
discorrer sobre dificuldades encontradas pelas empresas durante sua implementação
e/ou uso.
Em relação aos conceitos gerais sobre gerenciamento de portfólio de projetos encontrase na literatura diversos autores que tratam da definição, responsabilidades,
requerimentos, alinhamento estratégico e principalmente seu objetivo dentro das
empresas. Os principais autores analisados foram: Cooper (2001), Cooper et al. (2001),
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Kendall e Rollins (2003), Kerzner (2004), Levine (2005), PMI (2004), PMI (2006), e
Yelin (2005).
A literatura também é rica em se tratando dos modelos de gerenciamento de portfólio de
projetos. É possível encontrar diversas abordagens com diferentes aplicações em
indústria ou segmentos específicos e divulgados tanto em modelo conceitual quanto
prático. Os modelos explorados em detalhe foram selecionados de acordo com a
disponibilidade de bibliografia, popularidade e abrangência. A Tabela 2 apresenta um
resumo dos modelos analisados no estudo.
Tabela 2: Resumo dos modelos de gerenciamento de portfólio de projetos
Autor

De Maio et. al.

Rabechini Júnior, Maximiano e
Martins

Cooper

PMI

Ano

Principais características

1994

O modelo é baseado em cinco principais passos que
tem como objetivo: avaliação individual do projeto,
classificação e filtro inicial; classificação e seleção em
múltiplos projetos; ações para melhoria e
reclassificação do portfólio; atribuição de prioridade;
controle contínuo do portfólio de projetos

2005

Neste modelo são consideradas seis dimensões:
preparação do processo de implementação da gestão do
portfólio de projetos; identificação dos projetos dentro
da empresa; avaliação dos projetos através de
informações relevantes; constituição do portfólio de
projetos para estabelecer um plano de gerenciamento;
administração do portfólio; revisão e controle

2001

Principal ponto enfatizado por Cooper é o Stage-Gate
que consiste em um conjunto de estágios de coleta de
informações seguidos de pontos de decisão chamados
go/kill (continuar ou cancelar). Um típico modelo
descrito pelo autor possui os seguintes estágios:
descoberta; escopo do projeto; construção do plano de
negócio; desenvolvimento; teste e validação;
lançamento e revisão pós-lançamento

2006

Este é um modelo menos prescritivo e sugere dois
grupos de processos: alinhamento e controle e
monitoração. Os grupos de processo tem dependência
clara e interagem frequentemente. O grupo de
processos de alinhamento é composto por:
identificação, categorização, avaliação, seleção,
priorização, balanceamento e autorização. O grupo de
processos de controle e monitoração inclui: relatório e
revisão do portfólio e mudança estratégica.

Apesar do tema desempenho ser amplamente abordado em gerenciamento de projetos, o
mesmo não ocorre em se tratando do desempenho do portfólio de projetos. O objetivo
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da revisão sobre este tema foi identificar os principais autores que definem métricas e
abordagens de desempenho e formas de analisar os resultados da implementação do
gerenciamento de portfólio de projetos nas empresas.
Por fim, a revisão da literatura buscou explorar autores que discutem os problemas
enfrentados no gerenciamento de portfólio de projetos dentro das empresas. Apesar de
ser um tema específico dentro da disciplina, foi importante na composição da base
teórica do estudo.
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3 METODOLOGIA

3.1.

Método de estudo

A metodologia adotada para esta pesquisa é do tipo qualitativa, por considerar ser a
melhor abordagem para investigar as diferenças entre as práticas de gerenciamento de
portfólio de projetos de novos produtos em empresas de diferentes setores e como são
avaliados o desempenho do portfólio de projetos na opinião dos executivos das mesmas.
O estudo utiliza uma abordagem exploratória, uma vez que o objetivo é familiarizar-se
com o fenômeno do gerenciamento de portfólio de projetos, procurando responder a
questão de pesquisa e servir de base à formulação de um problema mais preciso ou criar
novas hipóteses que poderão ser testadas em outras pesquisas de acordo com
GIL(2002).
A técnica de pesquisa é o estudo multicaso. O caso é a unidade básica de pesquisa e
trata-se de uma pessoa, um casal, uma família, um objeto, um sistema, uma
organização, uma comunidade, um município, um departamento, uma nação, etc. para
SAMPIERI, COLLADO e LUCIO (2006, p. 274).
Yin (2001) aponta o estudo de caso como a melhor estratégia adotada quando as
questões a serem respondidas são do tipo “como” ou “por que”; quando o pesquisador
possui pouco controle sobre os eventos a serem investigados e quando o foco está em
um fenômeno contemporâneo inserido em um contexto na vida real. Três condições
determinaram que o estudo de caso devesse ser a técnica usada. A primeira foi o tipo de
questão de pesquisa a ser respondida - do tipo “como”. A segunda, o nível muito baixo
ou nulo de controle que o pesquisador possuía sobre os fenômenos a serem pesquisados
e, por fim, a terceira condição foi que o foco da pesquisa é um fenômeno
contemporâneo e não um fenômeno histórico.
Uma das vantagens da utilização do estudo de casos é que, para Yin (2001),“... o estudo
de caso permite à pesquisa manter as características holísticas e mais significativas de
eventos da vida real...”. Ainda que os comportamentos relevantes não possam ser
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manipulados, é possível realizar observações diretas e entrevistas sistemáticas, lidando
com uma completa variedade de evidências: documentos, artefatos, entrevistas e
observações.
Assim, Sampieri, Collado e Lucio (2006) enfatizam que o estudo de casos é útil para
assessorar e desenvolver processos de intervenção em pessoas, famílias, organizações,
países, etc., e desenvolve recomendações ou cursos de ação a serem seguidos.
Requerem descrições detalhadas do próprio caso e seu contexto. Os principais passos
nesta abordagem são mostrados na Figura 10.

Figura 10: Roteiro para estudo de caso
Fonte: Sampieri, Collado e Lucio (2006)
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Yin (2001) apresenta uma definição técnica de estudo de caso em que afirma se tratar de
uma investigação empírica que pesquisa um fenômeno contemporâneo dentro de seu
contexto, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão
claramente definidos. O autor acrescenta que a investigação de um estudo de caso
enfrenta uma situação tecnicamente única em que há muito mais variáveis de interesse
do que dados e, por isto, baseia-se em várias fontes de evidência, cujas informações
precisam convergir; além disso, beneficia-se do desenvolvimento prévio de proposições
teóricas que devem conduzir à coleta e à análise de dados.
Ainda, Yin (2001) considera que o tratamento dado aos estudos de caso é análogo ao
tratamento dado a experimentos de tópicos relacionados. O estudo de dois ou três casos
seria a replicação literal. Estudos com quatro a seis casos podem ser projetados para
buscar padrões diferentes de replicações teóricas. Se todos os casos vierem a ser
previsíveis, o conjunto de casos fornecerá uma base convincente para o conjunto de
proposições iniciais. Se os casos forem contraditórios, as proposições iniciais deverão
ser revisadas e testadas novamente com outro conjunto de casos. Um passo importante
para condução do estudo é o desenvolvimento de uma consistente estrutura teórica.
A lógica de utilização do método de estudo de multicaso diz respeito à replicação das
evidências e não à simples amostragem. Outro ponto de aplicabilidade neste estudo é
que ele trata de um fenômeno contemporâneo, num contexto de situação real, utilizando
múltiplas fontes de evidência.
A questão de pesquisa é abordada com uma investigação de natureza empírica, baseada
no trabalho de campo, no contexto real, tendo fontes múltiplas de evidência como
entrevistas, observações, documentos e dados financeiros de diversas empresas,
constituindo então o estudo multicaso.

3.2.

Modelo conceitual-estrutura analítica

Sampieri, Collado e Lucio (2006) classificam os modelos de pesquisa em experimentais
e não experimentais. Nesta pesquisa adotou-se o modelo não experimental de corte
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transversal descritivo. Segundo os autores, os modelos transversais descritivos têm
como objetivo indagar a incidência e os valores em que se manifestam uma ou mais
variáveis (dentro do enfoque quantitativo) ou situar, categorizar e proporcionar uma
visão de comunidade, um evento, um contexto, um fenômeno ou uma situação
(descrevê-la, como seu nome indica, dentro do enfoque qualitativo). A Figura 11
apresenta o modelo do estudo.

Figura 11: Modelo conceitual/estrutura analítica

Em qualquer pesquisa, normalmente as variáveis devem ser descritas e geralmente se
apresentam em três tipos: as independentes, as dependentes e as intervenientes. Uma das
características da pesquisa qualitativa é que ela não se esgota na revisão bibliográfica ou
simplesmente no caso empírico. Portanto, nem o desempenho de portfólio de projetos
de novos produtos, nem as práticas utilizadas para o gerenciamento do portfólio são
assuntos exauridos neste estudo.
A variável independente é aquela que afeta (Richardson et al., 1985), influencia ou
determina um outra variável (Lakatos & Marconi, 1983). As variáveis dependentes são
aquelas afetadas ou explicadas pelas independentes, variando de acordo com as
mudanças nas independentes (Richardson et al., 1985). Para Lakatos e Marconi (1983,
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p.163) a variável dependente "... consiste naqueles valores (fenômenos, fatores) a serem
explicados ou descobertos, em virtude de serem influenciados, determinados ou
afetados pela variável independente; é o fator que aparece, desaparece ou varia à medida
que o investigador introduz, tira ou modifica a variável independente; a propriedade ou
fator que é efeito resultado, consequência ou resposta a algo que foi manipulado
(variável independente)".
Para caracterizar as variáveis independentes, utilizou-se a definição de gerenciamento
de portfólio de projetos com as seguintes sub-variáveis:
•

Estratégia de desenvolvimento de novos produtos: em muitas
organizações, o desenvolvimento de novos produtos é uma atividade
formalizada e importante. Em outras, as ações são pontuais e informais.
Utilizando o conceito de Christensen e Raynor (2003), de estratégia
deliberada e emergente, as estratégias de desenvolvimento de novos produtos
deverão ser avaliadas sobre grau de formalização e definição pela alta
administração sobre sua concepção. A estratégia pode influenciar
diretamente na alocação de recursos e priorização dos projetos.

•

Estrutura organizacional: a estrutura da organização que dá suporte a
execução de projetos geralmente limita a disponibilidade de recurso em um
espectro que varia de uma estrutura funcional, estrutura por projeto e
estruturas matriciais intermediárias (matricial fraca, matricial intermediária e
matricial forte). (PMI, 2004). Uma estrutura organizacional influencia a
forma com que as decisões são tomadas e as ações são executadas.

•

Características do portfólio de projetos: quantidade de projetos presente
no portfólio e classificação dos projetos.

•

Processos gerenciais: práticas para identificação, avaliação, seleção,
priorização, e gerenciamento do conjunto de projetos da empresa: (PMI,
2006)
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o Identificação: como é feita a identificação dos projetos atuais e novos
projetos que farão parte do portfólio;
o Avaliação: como as informações são coletadas e o processo de
avaliação dos projetos para facilitar a seleção para o portfólio;
o Seleção: identificar os projetos que serão realizados e estão dentro do
portfólio de projetos.
o Priorização: como os projetos são ranqueados dentro do portfólio e
que receberão os recursos necessários. Quais são os critérios e
categorias utilizadas para realizar a priorização.
o Balanceamento do portfólio de acordo com os recursos disponíveis,
número correto de projetos e mix entre diferentes tipos de projetos
(pequenos x grandes, longo prazo x curto prazo, alto risco x baixo
risco, novo produto x manutenção); (COOPER et al, 1999)
o Alocação de recursos: como os recursos são alocados para o
desenvolvimento dos projetos do portfólio. Como as empresas
realizam a alocação de recursos financeiros e humanos para os
projetos do portfólio levando em conta a disponibilidade,
necessidades e habilidades dos recursos, financiamento dos projetos,
monitoramento, controle e realocação dos recursos quando
necessário; (COOPER et al, 1999)
o Gerenciamento do portfólio: quais são as políticas e processos gerais
utilizadas pela organização no gerenciamento do portfólio de
projetos.
•

Dificuldades na implementação e/ou uso do gerenciamento do portfólio:
principais problemas apresentados pelas empresas na implementação/uso do
gerenciamento de portfólio de projetos. Apesar de ser amplamente discutido
como um benefício, o gerenciamento de portfólio de projetos pode
apresentar problemas ou mesmo não gerar os resultados esperados.
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As variáveis dependentes correspondem ao desempenho do portfólio de projetos.
Martinsuo e Lehtonem (2007) argumentam que a eficiência de um gerenciamento de
portfólio de projetos pode ser determinada através da estimativa do grau no qual o
portfólio atinge seus objetivos: alinhamento estratégico, balanceamento entre os
projetos e maximização de valor.
Baseado nos trabalhos de Cooper et al. (1998), Cooper et al. (1999) e Cooper et al.
(2001), trataremos operacionalmente o desempenho do portfólio utilizando o seguinte
conjunto de métricas:
•

Alinhamento: os projetos estão alinhados com os objetivos do negócio e a
estratégia da empresa.

•

Valor: o portfólio contém projetos de alto valor para a empresa – projetos
rentáveis com sólidas possibilidades comerciais.

•

Estratégia: os gastos e recursos empregados no portfólio refletem a
estratégia de negócio.

•

Tempo: os projetos do portfólio são finalizados no prazo, não causando
travamento.

•

Balanceamento: o portfólio tem um bom balanceamento de projetos (curto
prazo versus longo prazo, alto risco versus baixo risco, mix de mercado e
tecnologias, projetos seguros versus inovadores, etc).

•

Número correto: o portfólio possui o número correto de projetos de acordo
com os recursos da empresa (tempo, pessoas e dinheiro).

O estudo não considerou variáveis intervenientes por se tratar de uma análise de
somente dois casos que apesar de pertencer a setores diferentes, apresentaram
características de estratégia de gerenciamento do portfólio de projetos e estrutura de
suporte semelhantes.
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3.3.

Universo, critérios de seleção e coleta dos dados

Segundo Sampieri, Collado e Lucio (2006, p. 250), antes mesmo de se delimitar a
população ou universo da pesquisa, faz-se necessário determinar a unidade de análise do
estudo, ou seja, “pessoas, organizações, jornais, comunidades, situações, eventos” entre
outros, sobre os quais serão coletados os dados.
A unidade de análise do estudo é o portfólio das empresas estudadas. Sendo assim, o
estudo não se dá no nível do projeto ou das atividades. Determinada a unidade de
análise do estudo, passa-se para a definição da população. Para Sampieri, Collado e
Lucio (2006, p. 253), população, ou universo da pesquisa, no enfoque qualitativo, tratase do total de casos que se encaixam em determinadas especificações. Neste sentido,
entende-se que a população do estudo é o total de casos encontrados dentro do corte de
interesse da pesquisa.
Para determinar o perfil traçado para a escolha das duas empresas que fazem parte do
estudo de caso, realizou-se um processo de triagem que avaliou o cumprimento das
exigências dos critérios definidos na Tabela 3.
Tabela 3: Critérios para a seleção dos casos

Critério

Fonte

Ser uma empresa de porte médio ou grande

Dados secundários e avaliação da
classificação de BNDES (2010)

Possuir o mesmo sistema organizacional de gerenciamento
de projetos

Dados primários

Realizar o gerenciamento de portfólio de projetos

Dados primários

Apresentar desempenho do portfólio de projetos diferente
de outras empresas do estudo de caso

Dados primários

Aceitar a participação no estudo

Consulta a potenciais participantes

A coleta das informações para a triagem de empresas foi conduzida pelo pesquisador
com um executivo envolvido na administração que conhecia o processo de
desenvolvimento de produto da empresa. O instrumento utilizado está detalhado no
Apêndice A.
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Com base nos critérios descritos, as empresas selecionadas para participar do estudo por
atender aos critérios de seleção pré-estabelecidos são: Alfa e Beta. A seguir, um breve
resumo sobre a atuação de cada uma respeitando a solicitação de anonimato.
• Alfa: a empresa Alfa foi criada originalmente como um sistema global de
distribuição (GDS – Global Distribution System), em 1987 por uma aliança de
diversas empresas do setor para conectar os provedores com as agências de
viagens e os consumidores em tempo real. A criação de Alfa foi uma alternativa
européia para concorrer com a principal empresa americana do setor. No início,
a Alfa só possuía sistemas para reservas de passagens aéreas, entretanto, com o
passar dos anos, Alfa desenvolveu sistemas para toda a indústria de turismo:
hotéis, trens, carros, cruzeiros, seguros etc. Apesar de inicialmente estabelecida
como uma parceria privada, Alfa abriu suas operações nas bolsas de Paris,
Frankfurt e Madrid em outubro de 1999. Progressivamente e em linha com a
evolução da indústria, Alfa diversificou suas operações focando em tecnologia
da informação para gerar produtos e serviços além das funcionalidades de
vendas e reservas, cobrindo todo o fluxo operacional da sua base de clientes.
• Beta: a empresa Beta nasceu em 1934 para atuar na venda de alimentos. Com
uma administração familiar até 1994, Beta passou por grande expansão nos anos
50 e 60 e uma grande recessão nos anos 90. A partir de 1994, já com a
administração profissional, Beta se reestruturou e voltou a crescer. Em 2006, a
empresa lançou suas ações na Bolsa de Valores de São Paulo captando
aproximadamente 800 milhões de reais. Atualmente, Beta faz parte de um grupo
que atua no setor alimentício de grande porte conforme a classificação de
BNDES (2010) com escala internacional. Seus produtos chegam a mais de 110
países em quatro continentes. Beta tem como um de seus valores oferecer
qualidade e inovação ao consumidor. Para a empresa, inovar implica
desenvolvimento contínuo de novos produtos, melhoria sucessiva de qualidade,
implementação de novas tecnologias, controle rigoroso dos processos produtivos
para a garantia da segurança alimentar. Esse posicionamento reflete-se nos mais
de 1.500 produtos, destinados para os mercados interno e externo.
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Após a análise e seleção das empresas e do objeto de estudo, a próxima etapa foi a
definição das técnicas e a aplicação dos instrumentos de coleta de dados do estudo de
caso. Para Yin (2001), a condução dos estudos de caso se dá pela coleta de evidências.
O autor cita seis fontes distintas de evidências: documentos, registros em arquivo,
entrevistas, observação direta, observação participante e artefatos físicos. Sendo assim,
este estudo utilizou como instrumentos de coleta de dados a entrevista semi-estruturada,
a observação direta e dados secundários das empresas analisadas. O roteiro de pesquisa
para as entrevistas e para as observações diretas está detalhado no Apêndice B.
O estudo buscou profissionais dentro das empresas com os seguintes perfis:
a) Diretores e/ou gerentes: obter informações de caráter estratégico, objetivos
gerais do negócio e do portfólio de projetos. Obter também informações ligando
a estratégia e objetivos do negócio com informações de caráter operacional
(tático) sobre a gestão dos projetos e sobre o processo de desenvolvimento de
produtos.
b) Analistas: informações sobre o dia-a-dia da implementação dos projetos, o que
acontece realmente em termos de práticas gerenciais, resolução de conflitos,
mudanças de prioridade nos projetos, dentre outras.
c) Outras pessoas ligadas indiretamente ao desenvolvimento de produtos: por
exemplo, pertencentes a outras áreas funcionais (marketing, vendas, assistência
técnica, fabricação), para obter informações que completem e ajudem a validar a
coerência das informações obtidas dos outros entrevistados.
As entrevistas foram realizadas com dois entrevistados na empresa Alfa e somente um
na empresa Beta. A seguir apresenta-se os detalhes sobre a função e conhecimento dos
entrevistados:
Alfa:
• Gerente de programa e portfólio: é o principal responsável por todo a gestão do
portfólio de projetos da América Latina bem como o processo de gerenciamento
estabelecido. Atua também na definição e padronização de metodologia de
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gerenciamento de projetos, treinamento e na gestão dos gerentes de projetos da
empresa. O executivo atuou por mais de quatro anos em uma consultoria
estratégica multinacional na implementação de processos de gerenciamento de
portfólio de projetos. É engenheiro de computação pela Poli-USP com MBA
internacional pela Écolle Superiére des Affaires na França e mestre pela FEAUSP. Também atua como professor de pós-graduação da FIAP-SP.
• Gerente de projetos: atua na implementação de projetos para de uma das
soluções oferecidas pela empresa em clientes da América Latina. O profissional
está na empresa há quatro anos e acompanhou de perto a estruturação da área e
dos processos de gerenciamento de portfólio de projetos. Possui formação de
bacharel em computação pela USP e MBA em administração de empresas pela
FGV-SP.
Beta:
• Gerente executivo de marca e inovação: atual responsável por desenvolvimento
de um novo posicionamento para uma das marcas da empresa, construção da
arquitetura de marcas e posicionamento de todos os pontos de contato do
consumidor com a marca. Liderou o grupo de trabalho que desenvolveu o
sistema de Desenvolvimento de Novos Produtos, do qual fez parte a construção
do processo de gestão de projetos, todos os seus fluxos, e o desenvolvimento de
um software de gestão, além do treinamento de todos os envolvidos. É bacharel
em administração de empresas pela Unip com pós-graduação em gestão
estratégica pela FGV-SP e MBA executivo em marketing pela FIA.
A extração de dados secundários foi feita através das páginas institucionais na internet,
das publicações sobre as empresas, nos relatórios anuais disponibilizados aos acionistas
e por meio de acesso a documentos e aos bancos de dados de projetos das empresas.

3.4.

Protocolo de pesquisa

Segundo Yin (2001), o protocolo de pesquisa é mais do que um instrumento. O
protocolo contém o instrumento, mas também contém os procedimentos e as regras

64
gerais que devem ser seguidas ao utilizar o instrumento. O autor ressalta a importância
de se possuir um protocolo de pesquisa para o estudo de caso em qualquer
circunstância, mas é essencial se for um estudo de casos múltiplos. O protocolo é uma
das táticas principais para aumentar a confiabilidade da pesquisa de estudo de caso. O
protocolo compreende a visão geral do projeto, os procedimentos de campo e as
questões do estudo de caso.

3.4.1. Visão geral do projeto
Este estudo, através de estudos de caso, tem como propósito evidenciar e analisar o
gerenciamento de portfólio de projetos quando o mesmo apresenta desempenhos
diferentes sob a perspectiva dos executivos.
A investigação através de entrevistas com os principais agentes desse fenômeno se faz
necessária para que se possa entender como o processo de gerenciamento de portfólio
de projetos ocorre dentro das empresas.
As entrevistas foram conduzidas por um pesquisador vinculado à Universidade de São
Paulo e todas as informações solicitadas terão como único e exclusivo fim a realização
do presente estudo.
A empresa não foi identificada, pois o objeto de estudo está vinculado ao processo de
gerenciamento de portfólio de projetos.

3.4.2. Procedimentos de campo
O passo inicial foi buscar contatos e empresas potenciais para participação do estudo
através do acesso a bases de dados, rede de contato profissional e através de outros
pesquisadores. Este primeiro levantamento trouxe uma lista de empresas que foram
contatadas por email e telefone para verificar o interesse na participação do estudo.
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Tendo a lista de empresas interessada, foi realizada a primeira entrevista de triagem
utilizando o questionário apresentado no Apêndice A. Essa entrevista inicial foi
importante para a seleção dos casos que farão parte do estudo. No total, foram seis
empresas contatadas sendo selecionadas para a próxima fase somente duas.
Após a análise dos questionários e seleção das empresas aptas a participar do estudo de
caso, foi solicitada uma nova rodada de entrevistas com pessoas chave ligadas ao
desenvolvimento de novos produtos e o gerenciamento de portfólio de projetos.
Foi feito o agendamento das visitas conforme a disponibilidade de cada empresa e o
processo de coleta dos dados utilizando o instrumento descrito no Apêndice B foi
utilizado com cada entrevistado.

3.4.3. Questões do estudo de caso
As questões do estudo de caso são aquelas elaboradas para o pesquisador e não para os
entrevistados. Essas questões auxiliaram o pesquisador a manter o foco nas informações
mais importantes que foram coletadas, e os motivos para isso. As questões foram
elaboradas a partir da perspectiva de um caso individual, que corresponde à unidade
básica de coleta de dados. Observa-se que cada questão do estudo de caso foi
acompanhada de prováveis fontes de evidência, na visão de Yin (2001).
O referencial teórico do estudo forneceu o suporte para o estudo de caso conduzido em
cada uma das empresas. A partir deste referencial, um roteiro de entrevistas foi
elaborado, com justificativas e explicações relacionadas a cada questão. O roteiro de
entrevistas e suas justificativas se encontram detalhados no Apêndice B.

3.5.

Tratamento e análise dos dados

Para analisar as informações que foram obtidas na entrevistas, foi utilizado o seguinte
procedimento: análise documental, transcrição das entrevistas, análise de conteúdo,
elaboração de relatório do caso e comparação com o referencial teórico. A análise
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documental consiste na análise dos vários documentos coletados com o objetivo de
descobrir as circunstâncias sociais e econômicas com as quais estavam relacionados
(RICHARDSON et al., 1985).
A interpretação dos dados, na forma qualitativa, visa à formação de “categorias de
dados” objetivando a compreensão de partes do fenômeno estudado na pesquisa. Dentro
da análise qualitativa encontram-se diversas estratégias. Neste estudo, foi utilizado
como guia de análise o modelo proposto por Sampieri, Collado e Lucio (2006)
representado na Figura 12 abaixo:

Figura 12: O processo de análise qualitativa de dados
Fonte: Sampieri, Collado e Lucio (2006)
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Yin (2001) apresenta três estratégias para a análise das evidências encontradas nos
casos: confiança nas proposições teóricas, pensamento sobre explanações concorrentes e
o desenvolvimento da descrição do caso. Neste estudo foi adotado o desenvolvimento
da descrição do caso no qual desenvolve-se uma estrutura descritiva para organizar o
estudo do caso. Segundo o autor, é a abordagem mais adequada quando não existe uma
proposição teórica inicial.
Com o suporte teórico apresentado, realizou-se o seguinte mapeamento de análise para
os casos estudados:
• Estudo inicial das empresas selecionadas e coleta de informações secundárias
em fontes como: notícias em jornais, relatórios financeiros públicos e sites
institucionais;
• Entendimento do desempenho do portfólio de acordo com a opinião dos
entrevistados;
• Entendimento do processo de gerenciamento de portfólio de projetos através da
coleta primária e secundária de dados. Alguns documentos internos foram
disponibilizados pelos entrevistados para que pudesse ser utilizado no presente
estudo;
• Aprofundamento na análise das variáveis selecionadas e cruzamento dos dados
com o referencial teórico pesquisado.

3.6.

Limitações do método

A primeira limitação encontrada refere-se ao tipo de pesquisa utilizada quanto aos
meios. De acordo com Yin (2001), estudos de caso são generalizáveis a proposições
teóricas, e não a populações ou universos.
O processo de coleta de dados na empresa pesquisada pode encontrar dificuldades em
função da profundidade necessária para a análise, uma vez que os entrevistados podem
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julgar confidenciais algumas informações que serão levantadas pelo entrevistador.
Ainda, as entrevistas podem conter opiniões pessoais dos entrevistados que talvez não
corresponda totalmente à realidade da empresa.
Outra limitação que pode ser destacada é a possibilidade de introdução de viés por parte
do pesquisador nas suas análises. Além disso, este pode não conseguir isolar e controlar
as inúmeras variáveis que o estudo está exposto.
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4

APRESENTAÇÃO DOS CASOS

Neste capítulo apresenta-se a descrição individual dos casos analisados obtidos por
meio de entrevista. O relato individual dos casos é importante porque permite apresentar
os detalhes qualitativos de cada uma das empresas pesquisadas e possibilita uma melhor
compreensão e o raciocínio utilizado para a elaboração das conclusões, técnica que Yin
(2005) denomina de cadeia de evidências. Cada caso foi verificado sob a ótica de três
principais eixos conceituais:
a. Características organizacionais e do portfólio de projetos: como está
estruturada a organização que suporta o portfólio de projetos, a unidade
específica responsável pelo gerenciamento do portfólio, o perfil dos
profissionais que compõem essa área e a característica do portfólio de
projetos de Alfa e Beta, de acordo com seus respectivos negócios;
b. Práticas de gerenciamento de portfólio de projetos: o processo gerencial, as
estratégias de desenvolvimento de produtos, os métodos, as ferramentas e os
problemas encontrados por Alfa e Beta para o gerenciamento do portfólio de
projetos;
c. Dificuldades na implementação e/ou uso do gerenciamento de portfólio de
projetos: quais foram as principais dificuldades verificadas tanto durante a
implementação quanto no uso dos processo de gerenciamento de portfólio de
projetos.
A primeira seção (4.1) trata da avaliação do desempenho apresentado do portfólio de
projetos consolidada da empresa Alfa e Beta segundo a opinião dos executivos. A seção
4.2 apresenta a empresa Alfa e acordo com os tópicos definidos anteriormente e a seção
4.3 apresenta as informações coletadas de Beta.
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4.1.

Desempenho do portfólio de projetos

De acordo com as informações levantadas durante as entrevistas com os responsáveis
pelo processo de gerenciamento de portfólio de projetos de novos produtos, o
desempenho geral do portfólio foi avaliado, através de proposições com respostas
variando de discordo totalmente (1), discordo (2), nem concordo e nem discordo (3),
concordo (4) e concordo totalmente (5). Os critérios avaliados são os propostos por
Cooper et al.(1998) e Cooper et al. (2001) com seis medidas:
•

Alinhamento: os projetos estão alinhados com os objetivos do negócio e a
estratégia da empresa.

•

Valor: o portfólio contém projetos de alto valor para a empresa – projetos
rentáveis com sólidas possibilidades comerciais.

•

Estratégia: os gastos e recursos empregados no portfólio refletem a estratégia
de negócio.

•

Tempo: os projetos do portfólio são finalizados no prazo, não causando
travamento.

•

Balanceamento: o portfólio tem um bom balanceamento de projetos (curto
prazo versus longo prazo, alto risco versus baixo risco, mix de mercado e
tecnologias, projetos seguros versus inovadores, etc).

•

Número correto: o portfólio possui o número correto de projetos de acordo
com os recursos da empresa (tempo, pessoas e dinheiro).

A Tabela 4 mostra o resultados combinados em relação ao desempenho do portfólio de
projetos de Alfa e Beta com notas atribuídas em uma escala de 1 a 5 (conforme
Apêndice A).
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Tabela 4: Resultados dos critérios de desempenho do portfólio

Critério

Nota Alfa

Nota Beta

Alinhamento

4

5

Valor

4

4

Estratégia

4

3

Tempo

2

3

Balanceamento

4

3

Número correto de projetos

2

4

Desempenho geral

4

4

Segundo a opinião dos respondentes de Alfa, o portfólio de projetos de novos produtos
apresenta um desempenho geral bom (nota 4) e com média de 3,34 nos quesitos
individuais. Os entrevistados citaram que a falta de flexibilidade para realizar mudanças
rápidas é o principal fator de atrasos nos projetos do portfólio. Esse também foi o
motivo apontado para que o portfólio possa, em alguns momentos apresentar sobrecarga
nos recursos financeiros e humanos.
Para os executivos de Beta, o portfólio também apresenta um bom desempenho geral
(nota 4) indicado pelo entrevistado com média entre os quesitos de 3,67. Entretanto, foi
observado que existem pontos significativos de melhorias como um melhor
gerenciamento em custos e em relação ao balanceamento do portfólio.

4.2.

Apresentação de Alfa

Características organizacionais e do portfólio de projetos
A empresa Alfa na América Latina está dividida em oito diretorias executivas
respondendo para o diretor geral da região. Cada diretoria possui diversas gerências e
subdivisões, separadas funcionalmente para atender os negócios na América Latina. A
Figura 13 resume a estrutura organizacional de Alfa na região.
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Figura 13: Estrutura organizacional de Alfa na América Latina

O portfólio de projetos é gerenciado pelo PMO (Project Management Office ou
Escritório de Projetos) que está dentro da diretoria chamada Solution Center responsável pelos produtos e serviços prestados por Alfa. Outras diretorias também são
envolvidas no processo, mas possuem papel funcional dentro da estrutura
organizacional.
Dentro da estrutura de Solution Center ainda se encontram duas gerências de negócio uma voltada aos projetos internacionais e a segunda direcionada aos projetos
corporativos. Cada uma das estruturas possui além dos funcionários que executam seu
trabalho funcional, gerentes de projetos que gerenciam os empreendimentos de cada
área. Apesar de estarem funcionalmente ligados a cada uma de sua área, esses gerentes
de projetos também devem reportar o andamento dos projetos e seguir as metodologias
definidas pelo PMO.
O PMO é uma estrutura recente e atua de forma matricial dentro da empresa. O
principal objetivo desta gerência é desenvolver metodologias e processos para o
gerenciamento do portfólio de projetos e também dos projetos individualmente. O PMO
tem um papel importante dentro da organização e conta com quatro profissionais.
O perfil dos que atuam no PMO é de profissionais recrutados internamente com grande
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conhecimento do negócio e conhecimentos financeiros que exerceram o papel de
gerente de projetos. Todos os profissionais receberam treinamento interno sobre
gerenciamento de projetos e são certificados PMP (Project Management Professional).
Apesar de a empresa possuir uma atuação global, não existe um portfólio comum para
todas as regiões e nem para todas as unidades de negócio. O portfólio de projetos de
novos produtos de Alfa descritos neste caso está associado somente aos projetos
envolvendo a América Latina dentro da diretoria de Solution Center. Outras estruturas
globais e regionais não foram objetos de estudo e possuem seus próprios métodos de
gerenciamento de portfólio de projetos e não estão representados neste estudo de caso.
O portfólio de projetos da estrutura de Alfa na América Latina possui, em média, 250
projetos, sendo que, cerca de 30% desses projetos são executados simultaneamente.
Segundo PMI (2006), tipicamente os projetos possuem características que os
diferenciam e permitem um agrupamento para uma gestão mais efetiva. Este conjunto,
dentre os quatro atributos básicos de identificação dos componentes de um portfólio.
O número de projetos que são desenvolvidos simultaneamente, de acordo com Cooper
et al (1998) e Cooper et al. (2001) tem uma relação direta entre o fator tempo, os
recursos humanos e financeiros da empresa. No caso de Alfa, percebe-se fôlego para
mais que os 30% apontados. No entanto, são considerados outros critérios que avaliam
o desempenho e definem o momento de ampliação de novos projetos.
A classificação de projetos feita por Alfa ocorre de acordo com os principais produtos
desenvolvidos. Sendo assim, o portfólio possui as seguintes categorias: produto ecommerce,

produto

assistência

viagem,

e-commerce

customizado,

assistência

customizada.
Segundo dados fornecidos pela empresa, a distribuição de projetos por categoria se dá
conforme a Figura 14:
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Figura 14: Distribuição do portfólio de Alfa por categoria de projetos

O PMO possui uma visão financeira sobre o portfólio, no qual são detalhadas métricas
de desempenho financeiro para cada projeto. Com esse controle, o PMO consegue
atribuir o desempenho geral de cada produto cruzando a categoria e o retorno dos
projetos. A informação do valor total do portfólio de projetos não pode ser coletada
devido à confidencialidade dos dados.
Sendo assim, a empresa consegue verificar a categoria que historicamente atinge
melhores resultados financeiros e isso acaba refletindo na maior concentração de
projetos na categoria produto e-commerce.
Práticas de gerenciamento de portfólio de projetos
O processo de gerenciamento de portfólio de projetos está alinhado com a estratégia
global da empresa definida anualmente e que inclui o desenvolvimento de novos
produtos como uma de suas prioridades. O processo é composto por quatro etapas que
compreende desde a coleta de iniciativas até a conclusão dos projetos do portfólio
ilustrados na Figura 15.
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Figura 15: Processo de gerenciamento do portfólio de projetos de Alfa
Fonte: Dados fornecidos por Alfa

A primeira etapa é composta pela coleta na qual a área de marketing realiza uma
pesquisa inicial com clientes, parceiros e dados de mercado para identificar
oportunidades de novos produtos no mercado interno. As informações coletadas são:
demanda dos clientes, produtos concorrentes no mercado, modelos de receitas
relacionados, grau de inovação, experiência em outros países, risco, tempo de receita
esperada, impacto cultural, etc.
Também são utilizadas informações de produtos bem sucedidos em outras regiões de
atuação da empresa que possam ser desenvolvidos na região. Nesta etapa inicial é feita
uma primeira avaliação técnica e financeira através de fóruns de avaliação.
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A equipe de marketing compila todas as informações para que um comitê de avaliação
de oportunidades, do qual participam pessoas de todas as áreas envolvidas e que ocorre
semestralmente para verificar as melhores oportunidades.
Na etapa de avaliação, o comitê analisa todos os projetos através de um método de
ponderação e os classifica conforme os seguintes critérios: receita esperada,
possibilidade de upsell e cross-sell, posicionamento estratégico da marca,
complexidade, risco de insucesso. Levam-se em conta na análise os recursos humanos e
financeiros disponíveis pela empresa.
Após classificar e priorizar a lista de projetos ainda são feitos ajustes de prioridade dos
projetos de acordo com fatores estratégicos e externos ao processo, como por exemplo:
market share, necessidade especial de clientes, etc.
Uma vez definida a lista de projetos que serão desenvolvidos, o PMO, imediatamente
inicia a alocação dos recursos para cada projeto e com isso marca a etapa de
desenvolvimento dos projetos. O PMO tem um papel importante na definição da
metodologia e acompanhamento do desempenho dos projetos.
Mensalmente o PMO organiza um comitê de avaliação que verifica a aderência dos
projetos à estratégia da empresa e analisa o desempenho individual dos projetos. Caso
existam projetos que tenham algum problema grave de orçamento, prazo ou risco
decide-se pelo seu cancelamento. Entretanto, não é realizada novamente a análise dos
fatores de ponderação, mas os recursos são realocados pra outros projetos ou para a área
funcional.
Ao término do semestre, o PMO realiza a finalização do processo documentando os
projetos concluídos, cancelados e em andamento, recursos disponíveis e recomendações
para que o novo ciclo do processo de gerenciamento do portfólio se inicie com a nova
coleta feita pela área de marketing.
Em relação a métodos e ferramentas, Alfa possui muito de seus processos bem
definidos e documentados dentro da organização e para o gerenciamento do portfólio o
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PMO utiliza principalmente o checklist para guiar a coleta das informações para os
projetos e a análise dos projetos que farão parte do portfólio de projetos.
Para fazer a avaliação e priorização dos projetos durante a fase de análise, o PMO
utiliza de um sistema de pontuação ponderada para cada um dos critérios de acordo com
a Tabela 5.
Tabela 5: Critérios de ponderação/priorização e balanceamento

Critérios de ponderação

Peso Atribuído

Receita esperada

2,0

Possibilidade de upsell e cross-sell

1,5

Posicionamento estratégico da marca

1,0

Complexidade

1,5

Risco de insucesso

1,0

Apesar de possuir muitos processos bem descritos, o PMO não possui um sistema de
informação formal implantado o que dificulta e torna o trabalho dos gerentes de projetos
mais complexo e demorado. O PMO utiliza de várias planilhas em Excel para controlar
tanto o portfólio como os projetos individualmente.
Dificuldades encontradas na implementação/uso do processo
Segundo a opinião dos entrevistados, o principal obstáculo do gerenciamento de
portfólio de projetos de novos produtos na empresa é no excesso de projetos e a falta de
recursos necessários para o desenvolvimento. As causas apontadas pelos entrevistados
são: o processo de orçamento anual é rígido e inflexível, dificuldade de contratação de
funcionários e fornecedores e, pelo fato de Alfa ser uma subsidiária, poucas mudanças
são aceitas ao longo do tempo.
Outro ponto destacado foi o processo cultural que a empresa passou para que um
processo de gerenciamento de portfólio de projetos fosse nela implantado. A iniciativa
começou com a alta gestão, mas houve resistência de muitos gerentes de algumas áreas
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funcionais pela grande mudança organizacional exigida. Com a capacitação técnica em
gerenciamento de portfólio e de projetos de todos os profissionais envolvidos e a
contratação do gerente do PMO, aos poucos os gerentes verificaram os benefícios e
resultados gerados pela nova filosofia.

4.3.

Apresentação de Beta

Características organizacionais e do portfólio de projetos
A empresa Beta está organizada em onze diretorias executivas respondendo diretamente
para o presidente. Inseridas nessas diretorias executivas se encontram quatro unidades
de negócio que são responsáveis pelos produtos da empresa. Dentro de cada uma delas
há subdivisões próprias, por mercado, por linha de produtos e/ou por estrutura de
embalagem. A Figura 16 resume a estrutura organizacional de Beta.

Figura 16: Estrutura organizacional de Beta

O processo de gerenciamento de portfólio de projetos ocorre matricialmente, entre a
Diretoria de Tecnologia que é responsável pelo Escritório de Projetos e entre as quatro
unidades de negócio. Outras áreas da empresa também são envolvidas durante o
desenvolvimento dos projetos, mas não fazem parte do processo de gerenciamento do
portfólio de projetos de novos produtos.
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O Escritório de Projetos foi constituído durante a implantação do gerenciamento de
portfólio de projetos e tem como objetivo organizar e gerenciar o portfólio de projetos,
controlar as atividades dos projetos, alimentar as unidades de negócio com informações
gerenciais sobre status, possíveis gargalos etc. Apesar de estar ligado à diretoria de
Tecnologia, o escritório de projetos possui reporte matricial entre as diversas áreas da
empresa, como Marketing, P&D, Logística etc.
O perfil dos profissionais que fazem parte do Escritório de Projetos é absolutamente
técnico e são oriundos de outras áreas da empresa como P&D, Engenharia, Informações
Técnicas etc. Entretanto, estes profissionais foram capacitados em gerenciamento de
projetos e alguns deles possuem uma certificação especializada em PMP (Project
Management Professional).
O portfólio de projetos de novos produtos de Beta está associado somente aos projetos
de inovação da empresa. Algumas áreas da empresa também possuem seus projetos e
portfólios que são gerenciados independentemente do processo descrito nesta seção.
O portfólio de projetos de novos produtos das quatro unidades de negócio de Beta
possui em média 350 projetos. Desses projetos, aproximadamente 80% ocorrem
simultaneamente.
Beta faz a classificação dos projetos de acordo com o seu escopo e possui as seguintes
categorias: novos produtos, replicação de matéria prima para outras fábricas, legislação,
alteração de produtos, projetos de matéria prima e projetos de redução de custos. De
acordo com essa classificação, o portfólio é composto conforme a distribuição
representada na Figura 17.

80

Figura 17: Distribuição do portfólio por tipo de projeto de Beta
Fonte: Dados fornecidos por Beta

Segundo dados de Beta representados na Figura 17, os projetos de alteração de produto
correspondem a 50% em média do total de projetos do portfólio, seguido por projetos de
novos produtos com aproximadamente 35%, replicação 9%, redução de custos 3%,
matéria prima 2% e legislação 1%.
Esta distribuição demonstra que embora a empresa possua muitos projetos de inovação
(novos produtos), a grande maioria ainda é representada por projetos de melhoria
incremental nos produtos existentes.
Outra característica deste portfólio é que Beta não possui uma visão gerencial do valor
total do portfólio de projetos, uma vez que a empresa não realiza o gerenciamento de
custos dos projetos. Entretanto, os executivos possuem uma visão de valor dos produtos
gerados pelos projetos que auxilia na tomada de decisão.
Práticas de gerenciamento de portfólio de projetos
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O processo de gerenciamento de portfólio de projetos de novos produtos de Beta gira
em torno da estratégia macro da marca mãe e de suas sub-marcas. O processo de
geração de novos produtos e gerenciamento do portfólio de projetos é baseado no funil
da inovação, conforme Figura 18.

Figura 18: Processo macro de criação de novos produtos de Beta
Fonte: Dados fornecidos por Beta

O processo inicia formalmente com a realização de workshops de geração de ideias que
podem ser provenientes de diversas fontes: público interno, formadores de opinião
(consumidores diversos), parceiros (agências e consultorias especializadas), pesquisa de
mercado, feiras, artigos etc.
Após a realização dos workshops, a área de marketing e inovação, através de critérios
pré-estabelecidos relacionados à aderência do projeto com a estratégia da marca e
aspectos operacionais (capacidade fabril, disponibilidade de matéria prima, tempo de
execução etc.), seleciona as melhores ideias e as lista com a equipe de P&D.

82
O primeiro filtro ocorre em um fórum mensal de apresentação de projetos e é chamado
de Comitê Executivo de Produtos, do qual participam os executivos das unidades de
negócio e das áreas de Marketing, P&D, Embalagens, Operações (PCP/Produção),
Logística e Vendas.
O Comitê Executivo de Produtos utiliza os seguintes critérios para fazer a avaliação dos
projetos: informações mercadológicas (nível de inovação, aderência à estratégia da
empresa, proposta de valor para a marca), informações técnicas/operacionais
(disponibilidade de matéria prima, viabilidade técnica, complexidade, necessidade de
investimento fabril, entre outros) e informações financeiras (volume, faturamento, lucro,
fatia de mercado).
A segunda seleção ocorre uma semana depois do Comitê Executivo e Produtos e é
realizado por uma equipe multidisciplinar chamada de GAC (Grupo de Análise Crítica).
Os projetos que entram para avaliação neste comitê são mais detalhados pelas áreas
envolvidas e utilizando critérios mais técnicos e operacionais os projetos são filtrados e
priorizados.
A avaliação, projeto a projeto por esses filtros aponta duas saídas: uma direcionada a
uma espécie de caixa de espera em que os projetos podem ser descartados ou avaliados
novamente e outra que autoriza seu desenvolvimento.
Ainda como responsabilidade tanto do Comitê Executivo de Produtos e do Grupo de
Análise Crítica é a revisão e reavaliação dos projetos em andamento que neste momento
são re-priorizados junto com toda a lista de projetos selecionados e podem ser
cancelados por diversos motivos. Neste caso, o Escritório de Projetos realoca os
recursos para outros projetos de acordo com a prioridade estratégica.
Apesar de a empresa possuir um sistema de informação para gerenciar o portfólio de
projetos, o processo não contempla a realização do balanceamento do portfólio seguindo
critérios pré-estabelecidos que refletem a estratégia da empresa de curto, médio e longo
prazos.
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O Escritório de Projetos, com a lista priorizada de projetos realiza a alocação de
recursos humanos, materiais e financeiros e inicia o desenvolvimento dos projetos
seguindo o processo de gerenciamento de projetos.
A dimensão projetos, assim, foi criada envolvendo seis processos: detalhamento,
desenvolvimento, consolidação da informação, implementação, acompanhamento de
desempenho do produto e controle.
A fase de detalhamento prevê a elaboração de um plano de projeto para cada novo
produto. Os indicadores de sucesso de projetos são definidos, assim como as atribuições
de responsabilidades, o estabelecimento de prazos, o plano de gerenciamento de riscos e
o orçamento. A previsão de encerramento dessa fase se dá pela aprovação do plano de
projetos pela gerência funcional.
A fase seguinte refere-se ao desenvolvimento do produto, que se inicia através da
realização de um sistema cíclico e dinâmico, envolvendo amostra, custo e aprovação,
até atender as expectativas do solicitante. Ela é finalizada com a aprovação da amostra e
custo.
Definido o produto, é necessário documentá-lo no sistema de informação da empresa e
junto aos órgãos governamentais responsáveis. É a fase de consolidação da informação,
que foi desenhada, caracterizando-se pela elaboração e aprovação dos documentos que
viabilizam a produção do produto.
A fase de implementação visa garantir que o produto possa ser fabricado em escala
industrial e que o resultado seja o mesmo que foi para ele planejado. As fases do
modelo apresentam interfaces bastante próximas com o processo de controle, que dá ao
gerente do projeto e aos comitês informações de desempenho adequadas para subsidiar
suas decisões.
A gestão de desempenho dos produtos é realizada pela equipe de marketing e sem o
contexto de projeto. A finalidade é monitorar o desempenho do produto em termos de
qualidade e custo, com acompanhamento de resultados ao longo de um ano.
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Em relação aos métodos e ferramentas, Beta utiliza, principalmente o método de
diagrama de bolhas para realizar a avaliação e priorização dos projetos que fazem parte
do portfólio.
O diagrama de bolhas consiste em colocar os diversos projetos dentro de um só
contexto para relacionar os projetos de dois a três critérios de uma só vez, posicionandoos no gráfico (diagrama), de acordo com a classificação dos projetos dentro destes
critérios. Os dois primeiros critérios serão o eixo “X” e o eixo “Y” de um plano
cartesiano. O terceiro critério será o tamanho das bolhas dentro deste plano. A Figura 19
apresenta uma ilustração de um diagrama de bolha dentro de um sistema de informação
de gerenciamento de portfólio de projetos.

Figura 19: Gráfico ilustrativo de um diagrama de bolhas utilizado em Beta
Fonte: site SoftExpert
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Beta utiliza em seu diagrama de bolhas, no eixo “X” as informações mercadológicas
(nível de inovação, aderência à estratégia da empresa, proposta de valor para a marca), e
no eixo “Y” as informações técnicas/operacionais (disponibilidade de matéria prima,
viabilidade técnica, complexidade, necessidade de investimento fabril, entre outros) e o
tamanho da bolha é representado pelas informações financeiras (volume, faturamento,
lucro e fatia de mercado).
Beta também conta com o apoio de um sistema de informação para automatizar e
agilizar o gerenciamento do portfólio de projetos de novos produtos. Com o auxílio da
consultoria contratada na implantação do novo processo de gerenciamento de portfólio
de projetos também houve uma fase de seleção e aquisição de um fornecedor de uma
solução para gerenciar o portfólio de forma mais fácil e ágil.
O fornecedor selecionado foi a empresa SoftExpert que customizou uma solução
chamada de IsoSystem para que a ferramenta se adaptasse totalmente ao processo
definido por Beta.
Dificuldades encontradas na implementação/uso do processo
Segundo a opinião dos entrevistados, a principal dificuldade na implantação do
processo de gerenciamento de portfólio de projetos de novos produtos foi a assimilação
de uma nova cultura em torno de um processo matricial, interdisciplinar, mais aberto e
mais transparente para a empresa.
Beta possui culturalmente uma área técnica muito desenvolvida que detinha o poder
para fazer todo o desenvolvimento de novos produtos sem o envolvimento mais
próximo de outras áreas da empresa e dos clientes internos. Sendo assim, houve uma
grande resistência das áreas técnicas na adoção e utilização dos processos e ferramentas
implementadas.
A utilização do processo começou de forma incipiente e a adoção maciça ocorreu
praticamente após um ano do final da implantação do novo processo quando a empresa
passou por uma reestruturação gerencial e com a contratação interna de um gerente do
Escritório de Projetos que fazia parte de uma área técnica e conhecia muito bem as
necessidades das áreas internas.
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Outro fator apontado é a complexidade de utilização da ferramenta escolhida pela
empresa para automatizar o processo de gerenciamento do portfólio de projetos. Houve
a necessidade de ajustes feitos pela empresa contratada e também foi necessário muito
treinamento com as equipes. Em alguns casos, ocorreram três treinamentos idênticos
com os mesmos grupos para melhor entendimento das funcionalidades e formas de
utilização.
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5

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS

Após a apresentação dos casos individuais, pretende-se nessa seção comparar e avaliar,
tendo como base a literatura pertinente, as similaridades e diferenças entre as práticas de
gerenciamento de portfólio de projetos das empresas, bem como verificar se estas
práticas possuem variações de acordo com as propriedades da gestão de portfólio de
projetos, conforme questão inicial deste estudo. A análise comparativa procura seguir o
mesmo modelo de referência utilizado no capítulo 3, ou seja, as análises de avaliação de
desempenho, características organizacionais e do portfólio de projetos e práticas de
gerenciamento.
Cabe esclarecer que a análise comparativa dos casos aqui apresentados, sob a luz da
literatura, funcionará como ponte entre o estudo detalhado dos casos e as considerações
finais para este trabalho.

5.1.

Análise comparativa de avaliação de desempenho

Para a análise comparativa de avaliação de desempenho, foram considerados os critérios
de desempenho do portfólio de projetos, dado pelos gestores das empresas bem como os
fatores que influenciam este resultado, conforme a Tabela 6 abaixo:
Tabela 6: Comparação da avaliação de desempenho de Alfa e Beta

Avaliação de
desempenho

Empresa Alfa

Empresa Beta

Diferenças observáveis

Desempenho do
portfólio de projetos

Desempenho geral
bom (nota 4)

Desempenho geral
bom (nota 4)

Nenhuma diferença
verificada

Fatores indicados como
pontos fracos em
relação ao desempenho

Falta de flexibilidade
para realizar
mudanças rápidas
e sobrecarga nos
recursos financeiros e
humanos

Falta de
gerenciamento em
custos e em relação
ao balanceamento do
portfólio

Alfa possui um controle
de custos que Beta não
possui, mas enfrenta
dificuldades para fazer
mudanças
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Fatores indicados como
pontos positivos do
desempenho

Boa formação dos
profissionais do PMO
e comprometimento
da alta administração

Processo estruturado
e bem aceito pelos
envolvidos. Bom
sistema de suporte a
decisão

Alfa possui profissionais
bem qualificados. Por
outro lado, Beta conta
com um sistema de
informação que auxilia os
gerentes

Ambas as empresas são consideradas eficientes em relação ao desempenho pelos
entrevistados, recebendo uma avaliação geral considerado bom (nota 4). Entretanto,
verificou-se muitos aspectos de melhoria que podem alavancar ainda mais os resultados
reportados. Godener e Soderquist (2004) afirmam que cada vez mais a eficiência do
portfólio de projetos é valiosa para a empresa, já que o desempenho pode ser
determinante para o seu sucesso em geral e para enfrentar a concorrência e manter-se no
mercado.
Para Rabechini Júnior, Maximiano e Martins (2005) há uma expectativa da
administração de competências que possam contar com bons e eficientes recursos
humanos, uma vez que o sucesso da carteira depende do desempenho destes. Para
Godener e Soderquist (2004), uma das sete áreas de medidas de desempenho para um
portfólio de novos produtos é a saúde financeira que é definida como maximização,
medida quantitativamente do retorno do investimento em novos produtos.
Assim, Alfa e Beta se adequam às tendências na determinação de ampliação do
portfólio ou da continuidade dos projetos por meio de avaliações constantes referentes
aos indicadores por ela determinados. Ambas apontam a alocação de recursos
financeiros que influencia ou pode vir a alterar o portfólio de projetos. Entretanto,
verificamos que Alfa possui uma visão financeira sobre os projetos muito mais sólida e
madura do que Beta.
Mesmo contando com um viés natural dos entrevistados e das diferenças em práticas e
metodologia de gerenciamento de portfólio em ambas as empresas, o suporte da alta
administração, a estrutura organizacional e processos bem definidos são fatores
fundamentais para que se tenha uma percepção de bom desempenho no gerenciamento
do portfólio de projetos.
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5.2.

Análise comparativa das características organizacionais e do portfólio

Para a análise comparativa das características organizacionais e do portfólio de projetos,
foram considerados os critérios: estrutura organizacional, perfil de gestor e equipe,
papéis e responsabilidades, capacitação dos profissionais envolvidos além de uma visão
capacidade do portfólio em ambas as empresas conforme Tabela 7:
Tabela 7: Características organizacionais e do portfólio de Alfa e Beta

Características
Organizacionais e do
portfólio de projetos

Diferenças
observáveis

Empresa Alfa

Empresa Beta

Estrutura
Organizacional

8 (Oito) diretorias
executivas respondendo
para o diretor geral da
região. Cada diretoria
possui diversas
gerências e sub-divisões
separadas
funcionalmente para
atender os negócios na
América Latina

11 (Onze) diretorias
executivas respondendo
diretamente para o
presidente. Inserido
nessas diretorias
executivas se
encontram quatro
unidades de negócio
que são responsáveis
pelos produtos da
empresa.

Sem diferença
observável

Gestão do Portfólio de
Projetos

Responsabilidade do
PMO (dentro da
diretoria chamada
Solution Center)

Responsabilidade do
Escritório de Projetos
(dentro da diretoria de
tecnologia)

Ambas possuem uma
estrutura responsável
pelo gerenciamento do
portfólio da unidade.

Papeis e
responsabilidades do
PMO

Desenvolver
metodologias e
processos para o
gerenciamento do
portfólio de projetos e
também dos projetos
individualmente

Organizar e gerenciar o
portfólio de projetos,
controlar as atividades
dos projetos, alimentar
as unidades de negócio
com informações
gerenciais

Os PMOs ou escritórios
de projetos possuem
uma atuação
semelhante dentro da
unidade de negócio.

Perfil dos profissionais
que atuam junto ao
PMO

Profissionais com
grande conhecimento
do negócio e
conhecimentos
financeiros que
exerceram o papel de
gerente de projetos

Perfil técnico e
oriundos de outras áreas
da empresa como P&D,
Engenharia,
Informações Técnicas
etc.

Profissionais de Alfa
com visão mais do
negócio enquanto os
profissionais de Beta
possuem mais
conhecimento dos
produtos

Certificados PMP®
(Project Management
Professional)

Ambas as empresas
possuem preocupação
com a formação do
profissional, apesar de
Alfa possuir um
programa mais
estruturado de
treinamento

Capacitação da equipe
em Gestão de Projetos

Treinamento interno e
externo e certificados
PMP® (Project
Management
Professional)
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Portfólio único de
projetos

Não existe um portfólio
comum para todas as
regiões e nem para
todas as unidades de
negócio

Associado somente aos
projetos de inovação da
empresa, não sendo
único

Sem diferença
observável

Número de projetos
contidos no portfólio

250 projetos

350 projetos

Sem diferença
observável

30% dos projetos são
executados
simultaneamente

80% dos projetos são
executados
simultaneamente

Alfa apresenta falta de
recursos humanos e
financeiros para poder
desenvolver mais
projetos de seu
portfólio

1) e-commerce
2) produto assistência
viagem
3) e-commerce
customizado
4) assistência
customizada

1) novos produtos
2) replicação de matéria
prima para outras
fábricas
3) legislação
4) alteração de produtos
5) projetos de matéria
prima
6) projetos de redução
de custos

Beta trabalha com mais
tipos de projetos e
possui maior
concentração de
projetos de alteração e
novos produtos. Alfa
apresenta uma
distribuição mais
uniforme de seus
diferentes tipos de
projetos.

Projetos executados
simultaneamente

Categorias do Portfólio
de Projetos

Segundo PMI (2004), uma estrutura organizacional aponta, direciona a tomada de
decisões e as ações, limitando o aporte de recursos em um espectro que varia de uma
estrutura funcional, estrutura por projeto e estruturas matriciais intermediárias (matricial
fraca, matricial intermediária e matricial forte).
A gestão do portfólio de projetos é feita em Alfa pelo papel do PMO e
equivalentemente em Beta, pelo Escritório de Projetos nas diferentes unidades de
negócio. Apesar de apresentarem algumas diferenças, nos dois casos a gestão do
portfólio de projetos está sob responsabilidade de uma estrutura matricial que reporta
diretamente a alta administração.
O papel e responsabilidades do PMO em Alfa diz respeito a otimização e melhorias no
processo de gestão, já a expectativa de Beta direciona para reports, controles e
comunicação interna do status dos projetos. Os profissionais que atuam junto ao PMO
em Alfa possuem sólidos conhecimentos do negócio e em gerenciamento de projetos
adquiridos através de um programa de treinamento, além de conhecimentos financeiros
o que claramente oferece suporte às expectativas da empresa quanto ao papel do PMO.
Beta conta com profissionais técnicos e analíticos reforçando o modelo de
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gerenciamento do portfólio de projetos da empresa e as duas empresas possuem
profissionais com certificação de gerenciamento de projetos PMP.
Alfa e Beta trabalham com diferentes projetos ligados a inovação, principalmente em
produtos.

Entretanto, pode-se constatar a existência de uma descentralização no

gerenciamento do portfólio de projetos, pois outras diretorias possuem seu próprio
portfólio de projetos e métodos de gerenciamento.
Em relação ao número de projetos, Alfa conta com 250 e executa simultaneamente
30%. Já Beta possui 350 projetos com execução de 80% concomitantemente. Conforme
indicado pelos executivos de Alfa, a baixa taxa de execução é um reflexo da falta de
recursos humanos e financeiros gerando uma baixa avaliação em relação ao número
correto de projetos.
Em Alfa, as categorias do portfólio de projetos são basicamente ligadas aos produtos ou
ao mercado em que está inserida, já em Beta, verifica-se que além do tipo de produto
(novos produtos, replicação e alteração de produtos existentes), também são
considerados fatores operacionais (redução de custo e matéria-prima) e fatores
regulamentares (legislação) para a caracterização de seus projetos.

5.3.

Análise comparativa das práticas de gerenciamento de portfólio

Para a análise comparativa das práticas de gerenciamento de projetos, foram
considerados os critérios como alinhamento com a estratégia da empresa, etapas
consideradas no gerenciamento do portfólio dos projetos, métodos de avaliação,
priorização e comunicação, bem como os processos de controle e gerenciamento do
portfólio de projetos, conforme Tabela 8 abaixo:
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Tabela 8: Práticas de gerenciamento de portfólio de projetos de Alfa e Beta

Práticas de
gerenciamento
de portfólio de projetos

Empresa Alfa

Empresa Beta

Diferenças
observáveis

O processo de
gerenciamento de
portfólio de projetos de
novos produtos de Beta
está alinhado com a
estratégia macro da
marca mãe e de suas
sub-marcas

Ambas possuem uma
estratégia para o
desenvolvimento de
novos produtos e
buscam através do
portfólio refletir essa
estratégia

Etapas do processo

1) Coleta
2) Avaliação
3) Desenvolvimento
4) Finalização

1) Workshops de
geração de ideias
2) Seleção das melhores
ideias
3) Avaliação
4) Priorização
5) Desenvolvimento
6) Implementação

O processo de Alfa é
mais simples e menos
documentado que o
processo descrito por
Beta, porém conta com
bom entendimento de
todos os envolvidos

Método de avaliação de
projetos

Comitê de avaliação
mensal organizada pelo
PMO que verifica a
aderência dos projetos à
estratégia da empresa e o
desempenho individual
dos projetos

Comitê Executivo de
Produtos que utiliza
critérios préestabelecidos para fazer
a avaliação dos projetos

Sem diferenças
observáveis

Seleção dos projetos
para o portfólio

Checklist para guiar a
coleta das informações
para os projetos e a
análise dos projetos que
farão parte do portfólio de
projetos

Grupo de Análise
Crítica avalia quais
projetos farão parte do
portfólio seguindo
critérios técnicos e
estratégicos

Enquanto Alfa utiliza
uma ferramenta para
fazer a seleção pelo
próprio PMO, Beta
realiza uma reunião com
outro grupo de trabalho
sendo guiados por
critérios préestabelecidos.

Método de priorização e
balanceamento

Sistema de pontuação
ponderada para cada um
dos seguintes critérios:
receita
esperada,possibilidade de
upsell e cross-sell,
posicionamento
estratégico da marca,
complexidade, risco de
insucesso

Método de diagrama de
bolhas considerando
fatores como
informações
mercadológicas,
informações técnicas /
operacionais e
informações financeiras
para realizar a
priorização. Não
realizam formalmente o
balanceamento

Alfa confia em um
sistema de pontuação
ponderada com critérios
bem definidos enquanto
que Beta utiliza a
técnica de diagrama de
bolha para a priorização.
Nenhuma das empresas
encara o balanceamento
como um processo claro
e separado.

Alinhado com a estratégia
Processo de
global definida
gerenciamento de
anualmente que inclui o
projetos e o alinhamento
desenvolvimento de novos
com a estratégia da
produtos como uma de
empresa
suas prioridades
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Sistema de informação

Dificuldades
encontradas na
implementação e/ou uso

A empresa não possui um
sistema de informação
formal e o controle é feito
através de planilhas em
formato Excel

Sistema de informação
para automatizar e
agilizar o gerenciamento
do portfólio de projetos
de novos produtos.
Utiliza uma solução
customizada chamada
IsoSystem adaptada ao
processo definido por
Beta.

Falta de flexibilidade
financeira, dificuldade de
contratação e fatores
culturais

Para Alfa a maior
dificuldade encontrada
está na rigidez dos
Fatores culturais,
processos definidos pela
reestruturação
matriz enquanto que
organizacional e sistema
Beta avalia que o
de informação complexo
choque cultural gerou a
maior parte da
resistência enfrentada.

Beta consegue através
do sistema de
informação automatizar
processos, mitigar erros
humanos e gerar
informações mais
rápidas que Alfa.

Pode-se verificar que há um cuidado, tanto em Alfa quanto em Beta em identificar os
modelos que melhor produzam o alinhamento com as estratégias das empresas por
saberem da importância no processo de desenvolvimento de novos produtos e serviços e
os resultados financeiros consideráveis a médio e longo prazos.
Esta preocupação está alinhada com Roussel, Saad e Erickson (1991), que afirmam que
metas como aumentar o valor dos portfólios ao longo do tempo, com redução dos ciclos
de desenvolvimento de novos produtos, desenvolver mais produtos como os mesmos
recursos de P&D, desenvolver as competências necessárias para atingir os objetivos
esperados, e maximizar o retorno sobre o investimento, devem ser perseguidas no
gerenciamento de portfólio de projetos. A mesma ideia é corroborada por Rabechini
Júnior, Maximiano e Martins (2005), quando apontam para a necessidade de perceber,
conhecer as estratégias da empresa e o modelo de negócios, mas principalmente saber
como avaliar o portfólio de projetos.
Por fim, uma análise dos modelos apresentados pelas duas empresas que, de acordo
com De Maio et al. (1994) explica a gestão dos processos de desenvolvimento de
diferentes produtos desde a fase de proposição até a conclusão.
O modelo apresentado por Alfa é mais simplificado em termos de quantidade de
processos, mas muito bem definido e claro para todos os envolvidos. Um dos motivos
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apontados pelos entrevistados é a falta de um sistema de informação que impede a
escalabilidade de um processo mais complexo e robusto.
Alfa inicialmente utilizou como base na construção de seu modelo alguns processos
descritos em PMI (2006) adaptando a realidade e necessidade da empresa e criando um
modelo bem simplificado. Um dos pontos chave do modelo de Alfa foi a conexão com
o planejamento estratégico regional da empresa e todo o fluxo de gerenciamento do
portfólio de projetos.
O modelo de PMI (2006) conta basicamente com dois grupos de processos: alinhamento
e controle e monitoração. O modelo também prevê um componente de execução e
acompanhamento. O grupo de processos de alinhamento tem com objetivo identificar,
categorizar, avaliar, priorizar, balancear e autorizar a execução dos projetos do
portfólio. O grupo de processos de controle e monitoração deve garantir que os projetos
são reavaliados periodicamente e realiza as mudanças estratégicas necessárias. A Tabela
9 relaciona os processos encontrados no modelo de Alfa com os grupos de processos
propostos por PMI (2006).
Tabela 9: Comparativo Modelo Alfa e Modelo PMI (2006)
Modelo Alfa

Coleta

Avaliação

Desenvolvimento

Modelo PMI (2006)

Semelhanças observáveis

Grupo de processos de
alinhamento

Através de um processo estruturado,
Alfa utiliza diversas ferramentas
para fazer a coleta e categorização
dos projetos que farão parte do
portfólio

Grupo de processos de
alinhamento

Utilizando um método de
ponderação, Alfa realiza a análise
dos projetos e cria uma lista
priorizada de projetos que serão
executados

Grupo de processo de controle e
monitoração

Durante o processo de
desenvolvimento de Alfa, além da
execução dos projetos é realizada a
coleta de informações para uma
nova análise e repriorização dos
projetos periodicamente
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Fazendo o cruzamento do modelo apresentado por Beta com a literatura pesquisada foi
verificado que existe grande aderência ao modelo proposto por Rabechini Júnior,
Maximiano e Martins (2005). Neste modelo os pontos principais se referem a:
•

Preparação do processo de implementação: tem como ponto chave a
identificação dos critérios de avaliação;

•

Identificação de projetos: utiliza informações básicas sobre os projetos para
identificar todas as iniciativas da organização;

•

Avaliação: propõe a análise dos projetos por comitês formados por
avaliadores credenciados para consolidar filtros de avaliação táticos e
estratégicos;

•

Constituição da carteira: seleção e formalização da carteira de projetos da
organização;

•

Revisão e controle: acompanhamento dos projetos em andamento através de
reuniões de revisão e tomada de decisões de alteração da carteira pelo
gerente do portfólio.

Dentro do modelo de Beta foi verificado que a empresa possui critérios técnicos e
estratégicos claros e bem definidos para fazer a seleção, avaliação e priorização dos
projetos que farão parte do portfólio. Com isso, a captação de novas iniciativas é feita
por diversas fontes colhendo as informações mínimas necessárias para uma correta
avaliação.
Beta também conta com dois comitês: Comitê Executivo de Produtos que faz uma
primeira avaliação dos critérios pré-estabelecidos e o Grupo de Análise Critica que é
responsável por uma análise mais técnica e detalhada para definir a composição e a
prioridade dos projetos de seu portfólio.
Outra responsabilidade dos comitês e do Escritório de Projetos é da periódica avaliação
e controle dos projetos em andamento através de informações de desempenho individual
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para tomadas de decisão de alocação de recursos, cancelamento ou re-priorização do
portfólio de projetos.
Apesar da grande sinergia do modelo de Beta com o modelo de Rabechini Júnior,
Maximiano e Martins (2005), foi verificado diversos elementos de modelo de Beta que
são comuns aos modelos de PMI (2006) e De Maio et al. (1994) como por exemplo,
processos de seleção, avaliação e controle do portfólio de projetos.
Em ambos os casos pesquisados foram encontrados pouca aderência com os estágios e
portões sugeridos no modelo de Cooper (2001). O ponto chave deste modelo é o
chamado Stage-Gate que consiste em uma série de estágios, onde o time de projeto
empreende o trabalho, obtêm as informações necessárias, e realiza a integração e análise
dos dados, seguido de portões, onde decisões de cancelamento ou continuidade dos
projetos são tomadas sistematicamente. Apesar de ser verificado momentos de decisão
para cancelamento de projetos, estes são parte específica do processo e não estão
presentes em cada estágio com critérios claros para a continuidade ou não do projeto,
diferente do que propõe Cooper.
O aporte teórico aqui utilizado justifica os resultados de Alfa e Beta que, de forma
distinta, usam diferentes formas de gerenciamento de portfólio produzindo resultados
bastante consistentes, gerando retorno aos investimentos esperados e com números
significativos de projetos em cada uma delas.
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6

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

6.1.

Síntese

Em um ambiente corporativo de competição e necessidade constante de crescimento das
empresas, a inovação tem sido uma ferramenta estratégica nas organizações sendo
considerada sinônimo de crescimento e diferenciação. O desenvolvimento de novos
produtos é uma das formas de geração de inovação que em geral é realizada através de
projetos e o gerenciamento de portfólio de projetos tem se apresentado como uma das
alternativas gerenciais para abordar o desenvolvimento de novos produtos. A
perspectiva de desempenho e eficiência do portfólio de projetos é importante para
determinar o sucesso e competitividade da empresa no mercado.
Neste contexto, a motivação deste estudo decorreu da percepção de que práticas de
gerenciamento de portfólio de projetos possuem relacionamento com o desempenho do
portfólio. Apesar de se encontrar uma literatura extensa sobre gerenciamento de
portfólio de projetos não foi verificado muitos trabalhos sobre avaliação de desempenho
do portfólio e seu relacionamento com as práticas aplicadas. Com base nessa
perspectiva, definiu-se como objetivos deste estudo: (i) verificar o desempenho do
portfólio de projetos nas empresas selecionadas e (ii) entender o processo de
gerenciamento de portfólio de projetos, identificando, se possível, as diferenças de
resultados de desempenho e práticas gerenciais de portfólio adotadas.
O estudo assumiu uma abordagem de pesquisa exploratória, uma vez que o objetivo é
familiarizar-se com o fenômeno do gerenciamento de portfólio de projetos e que exige
profundidade no estudo das práticas utilizadas pelas empresas. Entende-se que, nesses
casos, a pesquisa em profundidade contribui de forma mais assertiva para esclarecer,
desenvolver e organizar os conceitos e idéias a respeito do tema para encontrar a melhor
formulação possível do problema de pesquisa e trazer contribuições a ele. Por isso
decidiu-se pela adoção da abordagem qualitativa para guiar a pesquisa, sendo o estudo
de casos múltiplos a metodologia escolhida como a mais apropriada para esse fim. As
empresas pesquisadas foram Alfa e Beta tendo como unidade de análise o portfólio de
projetos das empresas.
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A análise contou com a descrição individual dos casos e comparação deles com o
referencial teórico. Dentro de cada caso foi verificado as variáveis independentes e as
variáveis dependentes. As variáveis independentes trataram do desempenho do portfólio
e esteve representada pelo alinhamento em relação a estratégia, valor gerado pelo
portfólio, gastos e recursos como reflexo da estratégia de negócio, finalização dos
projetos no tempo, balanceamento e número de projetos contidos no portfólio. As
variáveis dependentes trataram da estratégia de desenvolvimento de novos produtos,
estrutura organizacional, processos gerenciais (identificação, seleção, priorização,
avaliação, balanceamento, alocação de recursos, gerenciamento) e das dificuldades na
implementação e/ou uso do gerenciamento de portfólio de projetos. Com as variáveis
descritas, o estudo buscou comparar e buscar as diferenças entre os casos e sustentação
com a teoria apresentada.

6.2.

Conclusões

Nos próximos itens apresentam-se as conclusões obtidas ao se analisarem os dados dos
dois casos estudados. As conclusões tratam das opiniões dos executivos entrevistados
em relação ao desempenho apresentado do portfólio de projetos e sobre o
gerenciamento do portfólio de projetos incluindo todas as variáveis independentes
analisadas (estratégia de desenvolvimento de novos produtos, estrutura organizacional,
características do portfólio, processos gerenciais e dificuldades de implementação/uso).

6.2.1. Conclusões sobre o desempenho dos portfólios
Dentro dos casos estudados houve uma tendência de boas avaliações por parte de ambas
as empresas. Apesar de ser verificado que os processos ainda necessitam de mais
evolução e maturidade, os entrevistados se demonstraram satisfeitos com os resultados
obtidos pelos portfólios. O principal motivo pela alta satisfação se deve ao fato das
empresas terem saído de um cenário desorganizado e com poucos resultados efetivos
para um cenário onde os projetos são entregues e o processo de gerenciamento de
portfólio é claro e objetivo.
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Outro fato verificado em ambos os casos foi a grande mudança organizacional e cultural
ocorrida nas empresas para a implementação do processo de gerenciamento de portfólio
de projetos. Essas mudanças tiveram o apoio da alta administração das empresas e
foram essenciais para que os processos tenham alcançado êxito na melhora do
desempenho do portfólio na opinião dos entrevistados.
A pior avaliação reportada em ambos os casos foi em relação a variável de tempo que
trata da entrega dos projetos no prazo evitando o travamento do portfólio. Apesar do
processo de gerenciamento prever avaliação periódica dos projetos em andamento e
tomar ações contingenciais, possíveis atrasos podem ser reflexo de um gerenciamento
de projetos ineficaz.
A conclusão mais saliente sobre o desempenho do portfólio de projetos das empresas
está associada a falta de métricas oficiais definidas pelas mesmas para avaliar os
resultados do portfólio. O estudo buscou uma forma comum para avaliar o desempenho
dos portfólios que por sua vez está associada somente a opinião dos entrevistados. A
sugestão é que as empresas passem a analisar e entender a melhor forma para seja feita a
mensuração do desempenho do portfólio para identificar de forma mais eficaz pontos de
melhoria nos processos.

6.2.2. Conclusões sobre o gerenciamento de portfólio de projetos
As empresas estudadas demonstraram possuir um planejamento estratégico definido
pela matriz ou pela própria empresa para desenvolver novos produtos como um dos
pilares de crescimento e inovação. Os processos apresentados buscaram alinhamento
com a estratégia através de critérios bem definidos. Além disso, houve a participação de
executivos para garantir que os projetos selecionados e priorizados estivessem de
acordo com a estratégia definida.
Outro fato verificado é que tanto a empresa Alfa quanto a empresa Beta apresentaram
um processo de gerenciamento de portfólio de projetos suportado por uma estrutura
responsável por definir e manter os processos implementados. O Escritório de Projetos
ou PMO foi implantado em ambos os casos com o apoio da alta administração e contou
com profissionais treinados para assumir o papel de gerente de projetos.
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Os portfólios apresentados pelas empresas estavam devidamente categorizados de
acordo com o negócio de cada um. Foi verificado que ambas as empresas buscavam
informações para continuamente reavaliar os projetos e fazer as alterações necessárias.
Entretanto, foi verificado que Alfa utiliza mais informações financeiras para tomada de
decisão do que Beta que primariamente utiliza informações técnicas.
O processo de gerenciamento de portfólio de projetos de Alfa e Beta são bem
documentados e claro para todos os envolvidos. Os executivos de Alfa demonstraram
conhecimento e confiança no processo para a geração de bons resultados do portfólio.
Entretanto, destacaram que a falta de um sistema que automatize passos do processo
geram improdutividade e falta de controle. Em Beta foi verificado um grande controle
do processo apoiado principalmente na capacitação dos profissionais e no sistema de
informação contratado pela empresa.
O estudo pode verificar que, em ambas as empresas, os processos descritos possuem
convergência com a literatura estudada e que as mesmas buscaram criar processos que
pudessem ter um suporte teórico, mas que fosse adaptado às necessidades de negócio e
realidade de cada um.
Também foi verificada as dificuldades encontradas pelos executivos na implementação
e/ou uso do processo de gerenciamento de portfólio de projetos. Alfa por ser uma
multinacional com sede na Espanha apresentou dificuldade em adotar alguns processos
padronizados que geraram problemas de falta de flexibilidade e dificuldade de atuação
no mercado regional. Beta destacou como maior problema a adaptação dos profissionais
ao novo modelo que gerou um choque cultural que levou algum tempo até ser
totalmente absorvido e adotado amplamente na empresa.
Conclui-se que, apesar de ambas as empresas possuírem um processo documentado e
que tem apresentado resultados satisfatórios na opinião dos entrevistados, os processos
podem se beneficiar ainda mais de práticas apresentadas na literatura e que ainda não
foram adotas pelas empresas. Um exemplo prático que poderia ser adotado é a
utilização de técnicas de balanceamento de portfólio definidas que poderia contribuir
para melhores resultados no desempenho do portfólio.
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6.3.

Implicações

Como apresentado, o estudo permitiu identificar uma forma de avaliação do portfólio de
projetos através da opinião dos entrevistados e mapear os processos de gerenciamento
de portfólio de projetos adotadas nas empresas pesquisadas. O estudo revelou também
que essas práticas variam e tem sustentação de modelos teóricos.
Como contribuição teórica, este estudo trouxe a discussão de dois temas discutidos na
literatura separadamente: desempenho de portfólio e práticas de gerenciamento de
portfólio de projetos aplicadas nas empresas. O estudo apresenta uma compilação de
práticas de gerenciamento de portfólio de projetos e os problemas comumente
enfrentados na implementação e autores que discutem formas de avaliação do portfólio
de projetos. Alem disso, espera-se que a metodologia e os instrumentos de pesquisa
criados possam contribuir para estudos futuros como ferramentas complementares.
Em termos de contribuições práticas, os resultados evidenciam para as empresas
pesquisadas as práticas utilizadas. Alem disso, permitem às empresas refletir sobre
outras práticas que podem ser incorporadas aos processos para melhorar a eficiência do
portfólio. Em linhas gerais, as práticas possuem uma sustentação teórica apontados pela
literatura, mas que demonstraram estar inter-relacionadas com outras variáveis
identificadas no estudo como estrutura organizacional, características do portfólio,
capacitação dos profissionais e cultura da empresa.

6.4.

Limitações e estudos futuros

Como o estudo teve um caráter exploratório, apenas dois casos dentro do universoobjeto do estudo foram considerados. Dessa forma, ainda que algumas conclusões
possam ser estendidas ao universo das empresas que utilizem gerenciamento de
portfólio de projetos, estas não podem ser generalizadas, limitação ressaltada no
capítulo de definição da metodologia de pesquisa. Para refinamento das evidências são
necessárias pesquisas futuras mais abrangentes e que adicionem maior rigor
metodológico ao tema. Entende-se, também, que as conclusões neste estudo podem ser
consideradas como um passo inicial em busca de evidências. Essa é a principal
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contribuição dele. Outra limitação implícita é a de que todos os resultados refletem a
opinião somente de poucos executivos, o que pode estar refletindo um viés pessoal por
parte dos entrevistados.
As conclusões aqui expostas evidencia um leque de oportunidades para o
prosseguimento de pesquisas vinculadas ao tema deste estudo. Recomenda-se a
realização de uma pesquisa mais extensa da variável de desempenho de portfólio de
projetos. Uma análise combinando fatores qualitativos como a opinião dos entrevistados
com fatores quantitativos como informações financeiras do portfólio pode ser
enriquecedora para uma caracterização mais abrangente sobre o desempenho do
portfólio de projetos de uma empresa. Outra possibilidade seria a introdução de
variáveis moderadoras no modelo conceitual para avaliar a influência dessas variáveis
na relação entre práticas e desempenho do portfólio de projetos.
Uma possível extensão do estudo poderia buscar em uma análise multicaso de empresas
que apresentassem desempenho contrastantes. Assim, o pesquisador poderia avaliar as
práticas de gerenciamento de portfólio de projetos empregadas por cada uma delas e
buscar semelhanças e diferenças que possam ocasionar resultados diferentes.
Por fim, pesquisas futuras poderiam buscar identificar quais práticas de gerenciamento
de portfólio de projetos resultam em maior ou menor satisfação dos executivos e
melhores resultados para as empresas. Estudos mais amplos poderiam buscar relações
de causa-efeito e identificar as variáveis mais importantes no processo de
gerenciamento de portfólio de projetos.
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE TRIAGEM

Este questionário deve ser utilizado para realizar a triagem das empresas que farão parte
do estudo de caso na pesquisa de avaliação das práticas de gerenciamento de portfólio
de projetos. As instruções são:
•

As questões devem ser respondidas por um ou mais executivos envolvido na
administração da empresa e conhecer os processos de gerenciamento de
portfólio;

•

Este questionário deve ser conduzido por um pesquisador que realizará as
perguntas para o entrevistado e anotará as respostas para posterior avaliação;

Sistema Organizacional de Gerenciamento de
Projetos
A empresa possui uma organização voltada a
projetos.
A empresa possui receita na realização de
projetos terceirizados sob contrato.
A empresa adota o gerenciamento por projetos
com sistemas de gestão instalados para facilitar
o gerenciamento de projetos.
Gerenciamento do Portfólio de Projetos
A empresa possui um sistema formal de
gerenciamento do portfólio de projetos.
Desempenho do Portfólio de Projetos
Alinhamento: os projetos estão alinhados com
os objetivos do negócio e a estratégia da
empresa.
Valor: o portfólio contém projetos de alto valor
para a empresa – projetos rentáveis com sólidas
possibilidades comerciais.
Estratégia: os gastos e recursos empregados no
portfólio refletem a estratégia de negócio.
Tempo: os projetos do portfólio são finalizados
no prazo, não causando travamento
Balanceamento: o portfólio tem um bom
balanceamento de projetos (curto prazo vs.
longo prazo, alto risco vs. baixo risco, mix de
mercado e tecnologias, etc.)
Número correto: o portfólio possui o número
correto de projetos de acordo com os recursos
da empresa (tempo, pessoas e dinheiro).

Discordo
totalmente

Discordo

Nem concordo
nem discordo

Concordo

Concordo
totalmente

1

2

3

4

5

1
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4

5
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Geral: eu considero que o desempenho do
portfólio de projetos de minha empresa é bom

1

2

3

4

5
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA

Este roteiro de entrevista tem como finalidade ser utilizado como instrumento de coleta
nos estudos de casos. A seguir, as instruções de preparação do pesquisador para cada
entrevista:
• Busque informações dos novos produtos lançados pela empresa nos últimos
anos.
• Verifique as unidades responsáveis pelo desenvolvimento de novos produtos e o
gerenciamento do portfólio de projetos.
• Apresente ao entrevistado o propósito da pesquisa e explique a importância de
seu papel no processo de investigação.
• Verifique se a entrevista pode ser gravada. Caso seja uma entrevista em grupo,
solicitar para cada participante uma breve apresentação do nome, área, cargo e
principais responsabilidades na empresa. Ressaltar que essa apresentação será
utilizada somente para identificação da voz durante a transcrição da entrevista.

Identificação:
Nome da empresa:
Data:
Entrevistado:
Área:
Cargo:
Principais responsabilidades:
Informações sobre o portfólio
1. Em média quantos projetos existem no portfólio? E quantos projetos estão em
andamento ao mesmo tempo?
Verificar informações de número de projetos que são administrados no portfólio
e o percentual de projetos que estão em andamento ao mesmo tempo.
2. Quais são os tipos de projetos que fazem parte do portfólio? E qual o tipo de
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projeto mais comum?
Entender as classificações utilizadas e os tipos de projetos que a empresa
desenvolve de acordo com sua classificação e qual o tipo de projeto que é mais
desenvolvido.
3. Qual o valor total dos projetos do portfólio?
Obter informação do valor total do portfólio.
4. Em sua opinião, quais são os principais fatores para o portfólio apresentar um
desempenho alto, médio ou baixo (de acordo com o que foi coletado na
entrevista de triagem).
Verificar a opinião dos executivos em relação às causas do desempenho
apresentado do portfólio.
Estratégia de desenvolvimento de novos produtos
5. A empresa possui um plano estratégico de desenvolvimento de novos produtos?
Como é feito esse plano? Quem são os responsáveis?
Identificar se a empresa possui uma estratégia específica para o desenvolvimento
de novos produtos. Identificar os responsáveis pela elaboração da estratégia e
verificar se essa estratégia direciona a seleção e priorização dos projetos.
6. Como a empresa avalia se os projetos em andamento estão de acordo com o
plano estratégico?
Identificar se a empresa tem uma diretriz explícita para que portfólio de projetos
seja reflexo da estratégia definida.
Estrutura organizacional
7. Existe uma área formal responsável por centralizar e gerenciar o portfólio de
projetos? Como está estruturada essa área responsável pelos projetos dentro da
empresa?
Verificar se a empresa possui um PMO responsável pelo gerenciamento do
portfólio de projetos e identificar como está representada essa área dentro da
estrutura organizacional.
8. Qual o perfil e competências dos profissionais que compõem essa área? De onde
vêm esses profissionais?
Avaliar se os profissionais possuem as competências necessárias para realizar o
gerenciamento de portfólio de projetos e se existe um processo de capacitação
dos mesmos. Também será importante verificar se os profissionais provêem de
outras áreas da empresa ou se são recursos contratados para esta função.
Processos gerenciais para identificação, avaliação, seleção, priorização, e
gerenciamento do portfólio
9. De onde vem as ideias para o desenvolvimento de novos produtos? Como essas
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ideias se transformam em projetos?
Verificar se a empresa possui algum mecanismo estruturado para produção de
propostas para projetos de novos produtos e como esse mecanismo está
integrado à gestão do portfólio.
10. Quais são as informações utilizadas para avaliar um projeto de novo produto?
Como essas informações são coletadas e apresentadas?
Identificar a origem das informações para a avaliação dos projetos dentro do
portfólio. Avaliar se as informações são suficientes ou se há sobrecarga de
informações. Outro ponto importante é determinar se as informações são sempre
as mesmas independentemente dos projetos.
11. Os critérios de seleção de projetos são claros e definidos? Quais são esses
critérios?
Identificar o processo de seleção dos projetos, seus critérios e a forma como os
critérios são utilizados.
12. Quais são as técnicas utilizadas para fazer a avaliação e seleção dos projetos de
novos produtos?
Verificar se a empresa utiliza técnicas financeiras, checklists, comparação
pareada ou técnicas de pontuação (scoring model) para fazer a avaliação e
seleção dos projetos.
13. Como é o processo de priorização dos projetos de novos produtos dentro do
portfólio? Quais são os parâmetros utilizados?
Identificar o processo de priorização da empresa e como os critérios de
priorização são utilizados.
14. Existem normas e procedimentos para realizar o gerenciamento de portfólio de
projetos? Quem são os responsáveis por essa definição?
Identificar o nível de formalização do processo de gerenciamento de portfólio de
projetos. Verificar a área e os profissionais responsáveis pela definição das
normas.
Alocação de recursos
15. Como e quando os recursos são alocados para os projetos?
Entender como os recursos são alocados para os projetos e em qual parte do
processo estes recursos são alocados.
16. Os recursos alocados para os projetos são compartilhados com outros projetos ou
com a estrutura funcional?
Verificar se há compartilhamento de pessoas entre os projetos, o que pode
resultar em conflitos e improdutividade, exigindo maior trabalho dos gerentes
para administrar conflitos.
17. Caso seja necessário, como os projetos são cancelados ou suspensos? Como é
feita a alocação de recursos nesses casos?
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Verificar se a empresa efetivamente toma ações de realocação de recursos
mediante reavaliação dos projetos no contexto do portfólio. Se um projeto é
cancelado ou suspenso temporariamente, o gerenciamento de portfólio é que
definirá o projeto substituto.

Balanceamento do portfólio
18. Como é realizado o processo de balanceamento do portfólio de projetos? Quais
são os parâmetros considerados para realizar o balanceamento?
Identificar o processo de balanceamento entre projetos de curto e longo prazo,
alto e baixo risco, tipos de projetos e valor dos projetos. Avaliar os critérios
utilizados para fazer o balanceamento dos projetos.
19. Os projetos são revistos e existe um processo periódico de balanceamento do
portfólio de projetos?
Verificar se há reavaliações freqüentes, as ações tomadas e qual a periodicidade.
Identificar quais são os indicadores utilizados nas análises, se o processo
decisório das reavaliações leva em conta somente os projetos em andamento ou
o portfólio como um todo.

Métodos e ferramentas utilizadas
20. Quais são os métodos e ferramentas utilizadas pela empresa para realizar o
gerenciamento de portfólio de projetos?
Identificar métodos utilizados como, diagrama de bolha, mapa estratégico,
sistema de pontuação, métodos financeiros, checklists, etc.
21. Existe algum sistema de informação que seja usado para o gerenciamento de
portfólio de projetos?
Verificar se a empresa utiliza o sistema de informação apenas como suporte à
decisão ou se usa funções de avaliação de projetos e do portfólio. Dependendo
da forma de utilização, o modelo de portfólio pode ser definido pelo próprio
sistema.

