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RESUMO 
 

A Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) permite que as empresas 

realizem suas operações de maneira mais eficiente, alavanquem suas estratégias de 

negócio e tragam assim as vantagens competitivas necessárias para o sucesso e 

perenidade do empreendimento. É constante nos meios acadêmicos e empresariais 

o questionamento sobre o valor que a TIC efetivamente traz ao negócio dados os 

altos investimentos necessários para sua aquisição, implementação e manutenção. 

A partir da proposição seminal de Markowitz sobre a Análise de Portfólio (que tratou 

especificamente dos investimentos financeiros), outros autores estenderam este 

conceito para realizar a avaliação, seleção e priorização de projetos, criando o que 

atualmente se denomina de Gestão de Portfólio de Projetos. A Gestão de Portfólio 

de Projetos, por sua vez, foi posteriormente estendida para os projetos de TIC e foi 

proposta então a abordagem de Gestão de Portfólio de Projetos de TIC. Além das 

questões meramente técnicas ou metodológicas, vários fatores organizacionais 

estão presentes na execução deste processo e podem influenciá-lo. Este trabalho 

identifica os fatores organizacionais que envolvem a Gestão de Portfólio de Projetos 

de TIC e analisa as influências que estes fatores trazem sobre o processo citado. A 

pesquisa é de natureza qualitativa, de caráter exploratório e descritivo e é 

operacionalizada através da realização de estudos de caso múltiplos em 3 (três) 

bancos médios comerciais brasileiros. A principal contribuição deste trabalho é a 

proposição de uma estrutura conceitual que representa os diversos fatores 

organizacionais que influenciam a Gestão de Portfólio de Projetos de TIC em uma 

organização. Há indícios de que os fatores organizacionais têm grande influência 

sobre este processo dadas as respostas obtidas nas entrevistas com os profissionais 

dos bancos analisados.  

 

Palavras-chave: Tecnologia de Informação e Comunicação; Gestão de 

Projetos; Gestão de Portfólio de Projetos; Gestão de Portfólio de Projetos de TIC; 

Fatores Organizacionais. 



 

 

 
ABSTRACT 

 

Organizations may manage their operations more efficiently and leverage 

business strategies through Information and Communications Technologies (ICT), 

enabling them to add competitive advantages required for success and enterprise 

sustainability. Scholars and business leaders often dispute the value ICT brings to 

businesses because of high investment required for acquisition, implementation, and 

maintenance. Markowitz’s Portfolio Analysis dealt with financial investments. Other 

authors extended his proposition to project’s assessment, selection and prioritization, 

creating Project Portfolio Management. Subsequently, the concept was applied to 

ICT Project Portfolio Management was proposed. Various organizational factors can 

influence the execution of this process, beyond inherent technical and 

methodological issues. This thesis identified organizational factors that affect ICT 

Project Portfolio Management and analyzed their influence on the process. The 

research is of an applied nature, qualitative, exploratory and descriptive, and was 

executed in multiple case studies through analysis of three mid-sized commercial 

Brazilian banks. This thesis’ main contribution is reached through the creation of a 

conceptual structure that represents various organizational factors that influence ICT 

Project Portfolio Management. There are indications that organizational factors have 

great influence on this process, given the responses obtained in interviews with 

professionals of the banks analyzed. 

 

Key-words: Information and Communications Technology; Project Management; 

Project Portfolio Management; ICT Project Portfolio Management; Organizational 

Factors. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

1.1 O TEMA DA PESQUISA  

 

A Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) tem se tornado um 

importante componente do ambiente empresarial, permitindo com que as empresas 

realizem suas operações de maneira mais produtiva e eficiente, alavancando suas 

estratégias de negócio e trazendo assim as vantagens competitivas necessárias 

para o sucesso e perenidade do empreendimento (BHARADWAJ; SAMBAMURTHY; 

ZMUD, 1999) (ALBERTIN; ALBERTIN, 2009).  

 

Ainda que a TIC tenha viabilizado de maneira direta ou indireta a operação de 

uma série de negócios (sem os quais não seria possível, dado o volume de 

informações processadas e o tempo de resposta requerido pelo negócio), desde o 

final da década de 1970 é crescente nos meios acadêmicos e empresariais o 

questionamento sobre o valor que a TIC efetivamente traz frente aos altos 

investimentos que devem ser realizados para a aquisição, implementação e 

manutenção da TIC nas empresas (NOLAN, 1979) (MCFARLAN; MCKENNEY; 

PYBURN, 1983) (WEILL, 1986) (WEILL; OLSON, 1989) (HENDERSON; 

VENKATRAMAN, 1989) (BRYNJOLFSSON, 1991) (KAMBIL; HENDERSON; 

MOHSENZADEH, 1991) (TURNER; LUCAS, 1992) (WEILL, 1992) (LUFTMAN; 

LEWIS; OLDACH, 1993) (WEILL; BROADBENT; SUBRAMANI, 2002) (LUFTMAN; 

MULLER, 2005). 

 

Recentes pesquisas apontam que as empresas têm realizado significativos 

investimentos em TIC nos últimos anos. Segundo pesquisa publicada pelo IDC 

(International Data Corporation) (2011), a tendência das empresas em adotar 

soluções de TIC como Cloud Computing, Virtualização, Mobilidade, Colaboração, 

Redes Sociais e novos ERP (Enterprise Resource Planning) fez com o que valor de 

investimentos em TIC durante o ano de 2011 alcance o patamar de US$ 74 bilhões 

(considerando apenas o mercado latino-americano). Em relação aos investimentos 
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efetuados no Brasil especificamente em Comércio Eletrônico, a pesquisa realizada 

pelo GVcia da Fundação Getúlio Vargas (FGV) apontou que as empresas 

desembolsam atualmente 7,54% de suas receitas líquidas com TIC (Albertin, 2013). 

Outra pesquisa do GVcia sobre Administração dos Recursos de Informática apontou 

que as empresas no Brasil em 2012 investiram 7,2% da receita em TIC 

(MEIRELLES, 2013). 

 

Realizar um investimento (qualquer que seja o segmento em que é feito ou o 

seu tamanho) envolve intrinsecamente os fatores de risco e retorno. Desta forma, os 

investimentos das empresas podem ser gerenciados sob a forma de portfolios (ou 

carteiras) com o objetivo de diminuir seus riscos, aumentar seus retornos e garantir 

maior efetividade dos investimentos realizados (MARKOWITZ, 1959).  

 

A partir da proposição seminal de Markowitz sobre a análise de portfólio de 

investimentos (à época direcionada exclusivamente para o segmento financeiro), 

outros autores procuraram responder à necessidade de gerenciar investimentos das 

empresas, usando para tanto a abordagem de projetos, criando o que hoje 

comumente denominamos de Gestão de Portfólio de Projetos (a partir daqui apenas 

referenciada como GPP) (MEREDITH; MANTEL JR., 1985) (WHEELWRIGHT; 

CLARK, 1993) (COOPER; EDGETT; KLEINSCHIMIDT, 1998) (ARCHER; 

GHASEMZADEH, 1999) (KILLEN; HUNT; KLEINSCHMIDT, 2008) (PMI, 2013b). 

 

Para que se compreenda adequadamente a definição de GPP, faz-se 

necessário antes definir o que são projetos. Um projeto pode ser definido como um 

empreendimento multidisciplinar e temporário que é executado segundo um ciclo de 

vida previamente definido e que tem como objetivo criar algum produto, serviço, 

conhecimento ou resultado que seja único, sendo utilizado para tanto recursos 

financeiros, humanos e materiais finitos (CLELAND; IRELAND, 2002) (PMI, 2013a).  

Tipicamente os projetos recebem pressões de seus demandantes por conta de seus 

prazos, custos e qualidade (KERZNER, 2006).  

 

De maneira simples, a GPP pode então ser definida como o processo em que 

vários projetos são submetidos a um “funil”, tendo como objetivo principal escolher 

os “melhores projetos”. Cooper, Edgett e Kleinschmidt (1998) sugeriram que o 
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processo de composição das carteiras de projetos (os portfólios) fosse realizado 

através de um processo formal, cíclico e continuo, no qual os projetos fossem 

avaliados individualmente, segundo critérios pré-estabelecidos. A percepção à 

época era de que a carteiras nem sempre traduziam corretamente as estratégias da 

organização, isto decorrente de projetos desalinhados ou com pouca contribuição 

aos negócios, sendo necessária a criação de um “funil” para garantir que apenas os 

melhores projetos seriam de fato selecionados e priorizados.  

 

Archer e Ghasemzadeh (1999) propuseram a criação de um processo para 

seleção de portfólio de projetos a partir de um conjunto de potenciais projetos. Esta 

ação foi definida como “a atividade periódica envolvida na seleção de uma carteira, a 

partir de propostas de projetos disponíveis e de projetos em andamento, que visam 

cumprir objetivos estabelecidos na organização, numa forma desejável e sem 

exceder as limitações de recursos ou ultrapassar as outras restrições”. Este 

processo de seleção requer o estabelecimento de etapas claras e definidas para a 

seleção de projetos, separados por “gates” (portais) de aprovação intermediária.  

 

McFarlan (1981) foi um dos primeiros autores a abordar o tema de portfólio 

especificamente em TIC, propondo que as organizações identificassem e 

gerenciassem seus ativos de TIC através da abordagem de portfólios.  

 

Posteriormente, foi proposta uma abordagem para se gerenciar os projetos de 

investimentos de TIC sob a perspectiva de portfólios (WEILL; OLSON, 1989) 

(MAIZLISH, 2005) (BONHAM, 2005) (CAO; DING; TIAN, 2006.) (CUBELES-

MÁRQUEZ, 2008), agora sim com o nome de Gestão de Portfólio de Projetos de TIC 

(GPPTIC). Utilizando as mesmas premissas anteriores estabelecidas para a GPP, a 

GPPTIC tem como diferença o fato de abordar de maneira específica os projetos 

que envolvem direta ou indiretamente os recursos e ativos de TIC, sejam eles de 

infraestrutura, segurança da informação, sistemas de informação, computadores, 

contratos de outsourcing, entre outros (JEFFERY; LELIVELD, 2004). 
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1.2 PROBLEMATIZAÇÂO 

 

À semelhança de outros processos executados nas organizações, a GPPTIC é 

um conjunto de atividades inter-relacionadas que emprega técnicas e ferramentas 

para o atingimento de um objetivo específico.  

 

Além das questões meramente técnicas, vários outros fatores estão presentes 

na execução deste processo e influenciam o resultado dele, tais como: (i) os 

recursos da organização, (ii) as informações  de apoio ao processo, (iii) os 

conhecimentos e atitudes das pessoas  envolvidas, (iv) as características da 

organização , (v) as características do processo de GPPTIC e outros processos 

relacionados a ele, (vi) as questões de política  que envolvem a organização, (vii) as 

estratégias  organizacional e de TIC e seus desdobramentos e (viii) o modelo de 

gestão  adotado. 

 

Alguns autores discutem de maneira direta ou indireta a presença e influência 

destes fatores organizacionais na GPP e na GPPTIC (MCFARLAN; MCKENNEY; 

PYBURN, 1983) (ENGLUND; GRAHAM, 1999) (COOPER; EDGETT; 

KLEINSCHIMIDT, 2000) (ENGWALL; JERBRANT, 2003) (JEFFERY; LELIVELD, 

2004) (DOOLEY; LUPTON; O’SULLIVAN, 2005) (PENNYPACKER, 2005) 

(BLOMQUIST; MULLER, 2006) (JAYME et al, 2006) (MARTINSUO; LEHTONEN, 

2007) (CHRISTIANSEN; VARNES, 2008) (MARIANO, 2008) (BARROS; MELLO, 

2009) (MOECKEL; FORCELLINI, 2009) (GUEDES et al, 2011), mas o fazem sobre 

fatores específicos, de maneira pontual e fragmentada, sem a consolidação dos 

fatores em sua abrangência e, consequentemente, sem uma visão holística. 

 

Assim, o problema explorado neste trabalho pode ser traduzido na seguinte 

pergunta de pesquisa: 

 

“Quais são os fatores organizacionais que influenci am a GPPTIC e 

como estas influências são percebidas em organizaçõ es 

brasileiras?“ 
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1.3 OBJETIVOS DO TRABALHO 

 

O objetivo geral deste trabalho pode ser assim definido: 

 

“Identificar os fatores organizacionais que envolvem  a execução da 

Gestão de Portfólio de Projetos de TIC e analisar a s influências que estes 

fatores podem trazer sobre o processo citado ”. 

 

Com o propósito de garantir que o objetivo geral deste trabalho seja realizado 

em sua plenitude e profundidade necessárias, são identificados 3 (três) objetivos 

específicos: 

 

• Identificar os procedimentos, as técnicas, as ferramentas e os papéis 

organizacionais envolvidos na execução do processo de Gestão de 

Portfólio de Projetos de TIC em organizações brasileiras; 

 

• Identificar os fatores organizacionais que tipicamente estão presentes 

em organizações brasileiras quando da execução do processo de 

Gestão de Portfólio de Projetos de TIC; 

 

• Analisar as influências dos fatores organizacionais sobre a Gestão de 

Portfólio de Projetos de TIC e elaborar uma estrutura conceitual. 

 

A estrutura conceitual proposta neste trabalho é avaliada à luz de situações 

reais observadas em estudos de caso realizados em organizações brasileiras. Esta 

ação tem por propósito validar a abrangência dos fatores identificados em relação à 

literatura e à prática gerencial corrente. Esta análise permite entender como estes 

fatores influenciam o processo em questão, em uma abordagem exploratória que 

privilegie a descrição e a análise dos fatores organizacionais (GREGOR, 1999).  
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1.4 JUSTIFICATIVAS 

 

Durante a fase de levantamento bibliográfico para a elaboração desta tese, foi 

realizada uma análise bibliométrica com os trabalhos encontrados sobre o referido 

tema (LARIEIRA; ALBERTIN, 2011). O objetivo desta ação era compreender como o 

tema proposto neste trabalho se posicionava no contexto das pesquisas 

acadêmicas. Esta análise foi realizada com uma abordagem qualitativa, de caráter 

exploratório e identificou um total de 392 trabalhos.  

 

Uma primeira constatação gerada por esta análise bibliométrica é de que o 

segmento de TIC tem parcela significativa nos estudos sobre GPP, representando 

38,4% do total dos trabalhos encontrados. Foi verificado que a maioria dos trabalhos 

encontrados tem como foco explorar as atividades iniciais do processo de GPP, 

como seleção e avaliação (representando 54% e 21% dos trabalhos, 

respectivamente). Isto leva a inferir que as atividades mais “avançadas” como 

balanceamento e monitoramento de portfólios ainda não foram plenamente 

abordadas nas pesquisas, seja por falta de amadurecimento do tema, seja por falta 

de casos empíricos para a realização de estudos. Trabalhos que abordam as 

questões comportamentais em GPP representam 2,04% da base de analisada (ou 

seja, apenas 8 (oito) trabalhos foram encontrados sob esta perspectiva).  

 

Além dos resultados apresentados neste artigo, a partir de nova análise da 

mesma base de dados do artigo foi identificado que poucos trabalhos abordam os 

fatores organizacionais em GPP e GPPTIC (conforme apresentado na seção 1.2, 

que trata da problematização).  

 

Assim, do ponto de vista acadêmico, pode-se observar pelos dados acima 

apresentados que pesquisas sobre GPP (e, consequentemente, GPPTIC) 

normalmente cobrem assuntos específicos e de maneira técnica, sem uma relação 

direta com as questões organizacionais e comportamentais. A maior parte dos 

trabalhos encontrada trata de fundamentos e de como se deve realizar o processo 

em si, representando respectivamente um conjunto de teorias mais voltado para a 
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Análise e para Desenho e Ação (segundo a taxonomia proposta por Gregor (1999)), 

o que justifica o estudo de fatores organizacionais em GPPTIC. 

  

Vale mencionar que este trabalho tem estreito relacionamento com os 

interesses do grupo de pesquisa AATI (Administração e Análise de TIC) da 

EAESP/FGV e, portanto, estende e aprofunda pesquisas já realizadas por esta 

instituição (SANCHEZ, 2008) (CORREIA NETO, 2010) (SILVA, 2011). Com a 

publicação deste trabalho, pretende-se aprofundar estes conhecimentos e estruturá-

los de maneira que venham a servir de referência a outros pesquisadores em 

trabalhos futuros. 

 

Do ponto de vista empresarial, este é um tema emergente em termos de prática 

e, portanto, desperta grande interesse das organizações e profissionais envolvidos 

na gestão de projetos (CRAWFORD, 2006). De fato, a GPP tem se consolidado 

como uma disciplina organizacional apenas na última década (KILLEN; HUNT; 

KLEINSCHMIDT, 2008). Em pesquisa realizada com 54 (cinquenta e quatro) 

executivos seniores de projetos sobre a adoção de boas práticas de GPP nos 

Estados Unidos (PENNYPACKER, 2005), foi evidenciado que mais de 90% das 

empresas possuíam baixa maturidade neste processo. Os resultados deste trabalho 

poderão ajudar as organizações a se prepararem melhor para a implantação deste 

processo na gestão de sua TIC. 
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1.5 CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA 

  

A principal contribuição deste trabalho de pesquisa se refere à criação de uma 

estrutura que permita representar os diversos fatores organizacionais que podem 

influenciar de alguma maneira a GPPTIC em uma organização. Dado que na 

literatura pesquisada não foram encontradas estruturas semelhantes à proposta 

nesta tese, esta estrutura oferece respostas a uma lacuna de conhecimento até 

então pouco abordada nos trabalhos sobre GPPTIC.   

 

Brinberg e McGrath1 (1985 apud STRICKLER, 1999) propuseram um modelo 

de pesquisa onde defendem que todas as atividades de pesquisa ocorrem 

basicamente em (três) domínios: (i) o domínio substantivo: podendo ser traduzido 

como o conteúdo de interesse de fato da pesquisa, ou o fenômeno a ser 

compreendido; (ii) o domínio conceitual: que é a perspectiva em que se encontram 

as ideias que dão sentido ou significado aos conteúdos de interesse; (iii) o domínio 

metodológico: que corresponde às questões metodológicas (ou epistemológicas), 

envolvendo quais métodos, técnicas e ferramentas devem ser empregados para 

analisar os domínios conceitual e substantivo. A figura que representa estes 

domínios e suas diversas relações se encontra abaixo apresentada (figura 1). 

 

Do ponto de vista teórico e à luz desta proposição, em relação ao domínio 

substantivo esta pesquisa tem como objetivo observar e compreender a influência 

dos fatores organizacionais sobre o contexto da GPPTIC. Em termos de domínio 

conceitual, esta pesquisa aborda a gestão de projetos como campo de estudo. 

Sobre o domínio metodológico, esta pesquisa é de caráter exploratório e qualitativo, 

sendo operacionalizada através de estudo de casos múltiplos em organizações 

brasileiras que desenvolvem projetos de TIC.  

 

 

                                                 
 
1 Brinberg, D.; McGrath, J. E. Validity and Reliability in the Research Process. Beverly Hills, 

Califórnia, USA: Sage Publications, 1985. 
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Figura 1 – Domínios abordados em pesquisa 

Fonte: adaptado de STRICKLER, 1999, p. 29. 

 

A partir da combinação (i) dos conceitos sobre GPPTIC que emergem do 

domínio conceitual e (ii) dos fenômenos sobre os fatores organizacionais que 

emergem do domínio substantivo, esta pesquisa identifica elementos que 

potencialmente compõem uma estrutura (esta combinação é o que Brinberg e 

McGrath denominaram de “Caminho Teórico”).  

  

Com relação às práticas nas organizações, uma vez que a GPPTIC não seja 

ainda um processo plenamente estabelecido e executado na maioria das 

organizações que desenvolvem projetos de TIC, esta estrutura permitirá aos 

gestores de TIC analisar e compreender com maior clareza os fatores 

organizacionais presentes e suas influências quando da seleção, priorização e 

monitoramento de suas carteiras de projetos, não se limitando apenas às questões 

de cunho técnico ou de negócio em suas organizações. 
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1.6 ESTRUTURA DA PESQUISA 

 

Para a organização das atividades de pesquisa foi estabelecida como 

referência a estrutura de pesquisa apresentada na figura abaixo: 

 

 

Figura 2 – Estrutura da pesquisa 
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1.7 ORGANIZAÇÃO DA TESE 

 

O capítulo 2 descreve os fundamentos necessários para o entendimento desta 

tese. Envolve as definições sobre TIC, sobre Gestão de Projetos e as 

especificidades dos Projetos de TIC. Partindo dos fundamentos sobre Portfólio, 

define a abordagem da GPP e a GPPTIC.  

 

O capítulo 3 apresenta a estrutura elaborada como proposta desta tese, 

tomando como base os trabalhos publicados que citam os fatores organizacionais 

que influenciam o processo de GPPTIC. Esta estrutura serve de referência 

conceitual para a elaboração do questionário de entrevistas com as empresas 

analisadas. 

 

O capítulo 4 apresenta e justifica a escolha da abordagem de estudo de caso 

como estratégia desta pesquisa e estabelece o protocolo para os estudos de caso. 

 

O capítulo 5 relata os estudos de caso realizados nas empresas pesquisadas, 

descrevendo os processos de GPPTIC praticados nestes ambientes e como os 

fatores organizacionais os influenciam. 

 

O capítulo 6 apresenta as análises comparativas dos estudos de caso à luz da 

estrutura utilizada como referencial conceitual. 

 

O capítulo 7 apresenta as conclusões do trabalho, suas contribuições em 

relação ao estado da questão e as limitações em termos de pesquisa.  

 

O capítulo 8 apresenta as sugestões de trabalhos futuros. 

 

Os Anexos apresentam o e-mail de apresentação da pesquisa e os 

questionários utilizados para a realização dos estudos de caso. 
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2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar os fundamentos e teorias que servem de 

referência conceitual para esta tese. Inicialmente são apresentados os fundamentos sobre 

TIC (definição, uso nas empresas, investimentos e benefícios). Em seguida são apresentados 

os fundamentos sobre projetos, gestão de projetos (GP) e mais especificamente sobre gestão 

de projetos de TIC (GPJTIC). Na seção seguinte são apresentados os fundamentos sobre 

portfólio (à luz do conceito seminal proposto por Markowitz), sobre gestão de portfólio de 

projetos (GPP) (em termos de atividades e técnicas propostas) e, por último, a gestão de 

portfólio de projetos de TIC (GPPTIC). Na seção final deste capítulo é realizada uma 

consolidação dos diversos fundamentos apresentados e um referencial teórico é apresentado 

de maneira esquemática. 

 

2.1 SOBRE A TIC 

2.1.1 Definições sobre TIC 
 

O termo TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) começou a ser 

utilizado pelos autores da década de 1980 para designar o conjunto dos softwares, 

sistemas de informação, computadores, bancos de dados, infraestrutura, redes, 

dispositivos eletrônicos e os recursos de telecomunicação, multimídia e automação 

que as organizações utilizam para obter, armazenar, tratar e disponibilizar 

informações que suportem a operação das empresas. Neste conjunto estão 

abrangidas as pessoas relacionadas para criar, manter e operar estes sistemas e 

equipamentos, bem como as consultorias e os serviços externos a serem adquiridos 

(WEILL; OLSON, 1989) (BRYNJOLFSSON, 1991) (HENDERSON; VENKATRAMAN, 

1993) (LUFTMAN; LEWIS; OLDACH, 1993) (BHARADWAJ; SAMBAMURTHY; 

ZMUD, 1999) (ALBERTIN, 2004) (TAYLOR, 2004). 

 

Se nos primórdios da adoção de computadores e sistemas nas empresas a TIC 

era definida como um utility (à semelhança de outros recursos como água, luz e gás) 
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(WEILL, 1986), atualmente a TIC tem o status de um recurso organizacional de 

extrema importância dada a capacidade que possui de gerar e manter vantagens 

competitivas nas empresas (MCFARLAN; MCKENNEY; PYBURN, 1983) 

(HENDERSON; VENKATRAMAN, 1993).  

 

O ponto de partida para entendimento da TIC tem como elemento-chave os 

sistemas de informação. Os sistemas de informações podem ser classificados em 

alguns tipos, conforme sua utilização. Os sistemas de informação estratégicos são 

os sistemas que tem por objetivo prover informações para a alta gerência realizar a 

tomada de decisão. Diferente dos sistemas que apenas controlam a operação ou 

processam transações (os chamados transacionais), os sistemas estratégicos 

utilizam dados internos (como volume de produção, valores da folha de pagamento, 

entre outras) e externas (como Market Share, opinião dos clientes, cotações de 

moedas estrangeiras) para compor uma base de informações. Estas informações 

são então consolidadas, visualizadas e manipuladas em um nível mais agregado e 

com um horizonte mais amplo de tempo quando comparadas às informações 

processadas pelos sistemas transacionais ou de nível operacional (TURNER; 

LUCAS, 1992). 

 

Novos recursos tecnológicos em termos de software e hardware foram sendo 

criados ao longo do tempo e incorporados ao ambiente computacional das 

organizações, sendo mais abrangente atualmente se definir a TIC a partir da visão 

de uma infraestrutura composta por vários elementos integrados entre si com o 

objetivo de prestar serviços de TIC a usuários ou áreas demandantes (conforme 

figura 3). 

 

 Estes serviços de TIC podem ser definidos, implementados, executados, 

monitorados e melhorados, tendo como objetivo oferecer aos usuários de TIC um 

nível de excelência conforme o objetivo estratégico a qual a TIC é proposta (WEILL; 

BROADBENT; SUBRAMANI, 2002).   
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Figura 3 – Uma Infraestrutura de TIC integrada com 10 Clusters de Capacidade 

Fonte: WEILL, BROADBENT e SUBRAMANI, 2002, p. 160. 

 

Os Clusters que compõem a infraestrutura de TIC podem ser assim descritos 

(WEILL; BROADBENT; SUBRAMANI, 2002): 

• Gestão de canais eletrônicos – envolve todos os recursos e mecanismos 

que permitem a uma empresa se integrar eletronicamente a agentes ou 

parceiros externos ao seu ambiente (por exemplo, protocolos de 

comunicação, telecomunicações, serviços de voz, dispositivos wireless, 

etc.); 

• Segurança e riscos – compreende a gestão dos acessos físicos e lógicos 

realizados às bases de dados, sistemas e equipamentos da empresa, 

requerendo que seja realizada a segurança da informação e a avaliação 

e planejamento de respostas aos riscos identificados (seja através de 

planos de contingencia e planos de continuidade de negócios); 

• Comunicações – refere-se tipicamente às redes que são criadas e 

mantidas para garantir a comunicação dos dados e informações entre os 

computadores da empresa ou da empresa com seus parceiros e agentes 

externos; 
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• Gestão de dados – os dados da empresa devem ser armazenados e 

mantidos íntegros independente das varias aplicações e usuários, sendo 

necessária a criação de bancos de dados centralizados, mas ao mesmo 

tempo disponíveis a todos os elementos da infraestrutura da TIC; 

• Infraestrutura de aplicação – sistemas de informações são criados ou 

adquiridos e customizados com o objetivo de reduzir custos dos 

processos, aumentar confiabilidade das informações, viabilizar 

padronização e integrar as várias unidades de negócio; 

• Gestão de facilidades de TIC – como suporte aos 5 (cinco) clusters 

anteriormente apresentados, este cluster trata especificamente do 

ambiente de processamento necessário para a execução dos serviços 

de TIC (seja através de servidores ou máquinas mainframe); 

• Gestão da TIC – este serviço tem por objetivo gerenciar as relações 

entre a infraestrutura de TIC e as áreas externas a TIC, envolvendo 

assuntos como gestão de projetos, acordos de nível de serviço e 

negociação com fornecedores, além de planejamento dos sistemas de 

informação; 

• Padrões e arquitetura de TIC – compreende a definição de como a TIC 

será usada pela empresa (governança e suas políticas); 

• P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) – cluster responsável pelas 

definições estratégicas sobre a TIC, envolvendo a avaliação e aquisição 

de novas tecnologias; 

• Educação de TIC – muitas vezes negligenciado, envolve a capacitação 

das pessoas no uso dos recursos da TIC bem como a preparação dos 

gerentes das áreas de negócio para compreender melhor o uso da TIC e 

formas de aplicação. 

 

2.1.2 Uso da TIC 
 

O modelo de Seis Estágios de Crescimento de Processamento de Dados 

(NOLAN, 1979) foi criado com o objetivo de entender o estágio de uso da TIC pelas 

empresas e permite com que estas realizem uma avaliação e identifiquem em qual 

estágio se encontra. Ainda que tenha sido criado no fim da década de 70 (e, 
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portanto, quando a TIC ainda não estava plenamente desenvolvida), este modelo 

aborda o uso da TIC desde o momento em que uma empresa adquire um 

computador até o momento em que ela passa a gerenciar os recursos de dados. A 

figura 4 apresenta os estágios identificados por Nolan. 

 

Os seis estágios podem ser assim resumidos: (1) Iniciação – início do 

processamento de dados, com redução de custo, centralização e especialização das 

funções de TIC; (2) Contágio - aplicação extensiva de processamento de dados, 

porém com baixo controle dos recursos; (3) Controle – a partir da proliferação dos 

sistemas na empresa e usuários envolvidos, é adotado o planejamento e controle 

dos recursos de TIC buscando uniformidade e produtividade; (4) Integração – os 

recursos de dados são integrados, a empresa passa a experimentar maior eficácia 

no uso da TIC, ocorre descentralização das aplicações; (5) Administração de dados - 

usuários se tornam mais participativos, é realizada a gerência de dados através de 

sistemas e bancos de dados comuns às áreas; (6) Maturidade – estágio final em que 

os sistemas “espelham” os processos da organização e gestão da TIC se torna 

organizacional. 

 

  

Figura 4 – Seis Estágios de Crescimento de Processamento de Dados 

Fonte: adaptado de NOLAN, 1979, p. 117. 
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O uso da TIC nas empresas pode em algum momento alterar a forma com que 

as empresas competem entre si (MCFARLAN, 1984). Seja através da (i) criação de 

barreiras à entrada de concorrentes (quando uma aplicação de TIC de uma dada 

companhia representa um serviço exclusivo, único e não passível de cópia pela 

concorrência, por exemplo); (ii) ou de redução de custos de operação (por conta de 

automação ou diminuição de headcount), (iii) ou da criação de uma estratégia de 

competição baseada em custo, diferenciação ou especialização (à luz da teoria da 

vantagem competitiva preconizada por Michael Porter), (iv) ou da mudança do poder 

de barganha da empresa em relação a seus fornecedores (na medida em que 

sistemas Interempresas mudam a relação entre estas), (v) ou, por último, da criação 

de novos produtos. 

 

A TIC de maneira geral tem um papel importante na viabilização das 

estratégias organizacionais, mas não se pode afirmar que ela sempre seja 

estratégica para todas as empresas, indistintamente. Dependendo do segmento em 

que a empresa atua e das características de seu modelo de negócio e da sua 

operação, a TIC pode ser utilizada como um recurso organizacional que 

desempenha papéis diferentes (MCFARLAN, 1984).  

 

Quando a empresa depende pouco de TIC em seu cotidiano ao mesmo tempo 

em que o portfólio de aplicações de TIC a ser desenvolvido tenha pouca influência 

no futuro da operação da empresa, então a TIC assume o papel de Suporte 

(conforme a figura 5). Se a empresa depende fortemente de TIC em seu cotidiano, 

mas o portfólio de aplicações de TIC ainda tem pouca influência na transformação 

da empresa, então a TIC assume o papel de Fábrica. Uma vez a TIC seja pouca 

utilizada no cotidiano, mas representa a força motriz e recurso para a transformação 

do negócio, neste caso a TIC assume o papel de Transformação. Por último, no 

caso em que a empresa dependa fortemente da TIC tanto no presente quanto no 

futuro, a TIC se torna verdadeiramente Estratégica. Ter claro qual o papel a ser 

desempenhado pela TIC em uma organização permite com que os executivos 

direcionem melhor seus investimentos em TIC, além de não serem criadas 

expectativas equivocadas sobre os benefícios da TIC (MCFARLAN, 1984).  
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Figura 5 – Posição da TIC em vários tipos de companhia 

Fonte: adaptado de MCFARLAN, 1984. 

 

Weill (1986) (WEILL; OLSON, 1989) definiu que a TIC pode ser utilizada nas 

estratégias empresariais sob 3 (três) perspectivas: (i) Transação: a TIC pode ser 

usada para processar grandes volumes de transações e informações e portanto 

reduz custos e tempo de entrega de produtos e serviços; (ii) Informação: a TIC 

melhora e disponibiliza informações ao negócio, que por sua vez ajudam no 

processo de tomada de decisão e na comunicação; (iii) Estratégico: a TIC pode se 

tornar parte do processo de geração de valor da empresa e assim prover vantagens 

competitivas de fato.  

 

Dados os tipos de benefícios que estas perspectivas trazem, pode-se afirmar 

que a perspectiva estratégica tipicamente representam investimentos de longo prazo 

e grande vulto financeiro, enquanto as perspectivas informacional e transacional 

podem representar investimentos de curto em médio prazo e valores financeiros 

variáveis (a depender do tipo de implementação e da infraestrutura de suporte 
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requerida) (WEILL, 1992). Posteriormente, Weill e Aral (2005) definiram uma quarta 

perspectiva específica para descrever a fundação dos serviços compartilhados de 

TIC usada por múltiplas aplicações de TIC, sendo denominada então de 

Infraestrutura. 

 

Outra forma de se avaliar o uso da TIC em uma empresa está relacionada à 

forma como a TIC é complementada pelos elementos organizacionais e deles 

depende para oferecer eficiência e eficácia (MCAFEE, 2006). Segundo McAfee 

(2006), a TIC pode ser categorizada em 3 tipos distintos: 

• TIC Funcional – inclui as tecnologias que auxiliam os colaboradores das 

empresas a realizar funções mais pontuais, como processar textos, criar 

planilhas, elaborar plantas de um edifício, por exemplo; tipicamente, 

este tipo de aplicação permite aos usuários utilizar os recursos de TIC 

para aumentar produtividade de algumas tarefas do cotidiano, sem 

porém necessitar que se altere o processo de negócio da empresa; ou 

seja, a TIC Funcional atende a tarefas mais triviais sem trazer impactos 

ao modelo de processos da organização; 

• TIC Rede de Trabalho (ou Network) – provê meios, canais e 

mecanismos para que os colaboradores se comuniquem se entre si ou 

se comuniquem com agentes externos á organização, como 

fornecedores, clientes ou parceiros de negócio; são exemplos deste tipo 

de uso da TIC os serviços de e-mail, troca de mensagem, blogs e 

ferramentas de colaboração ou workflow; estas aplicações de TIC tem 

por objetivo facilitar a comunicação, permitir que as pessoas registrem 

suas necessidades ou opiniões e potencializar o senso de urgência da 

execução de tarefas; diferentemente da TIC Funcional, a TIC Rede 

requer certo grau de customização dentro da organização para garantir 

sua adequada utilização; 

• TIC Empresarial – por último, este tipo de uso da TIC se refere ás 

aplicações criadas para o processamento do negócio, podendo ser 

exemplificado através dos pacotes conhecidos como CRM (Customer 

Relationship Management), ERP, SCM (Supply Chain Management) ou 

dos vários sistemas de informação criadas internamente pela empresa; 

dado que estas aplicações integram os processos e as pessoas 
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envolvidas, é natural que ela requeira um alto grau de interação entre as 

varias partes para sua implementação e execução, necessitando assim 

a adequação de complementos na empresa. Ainda segundo McAfee, a 

implementação destes 3 (três) diferentes de uso de TIC requer que os 

gestores realizem a gestão de maneira diferenciada para cada um 

deles, sendo recomendável que eles deem foco na seleção, adoção e 

exploração das tecnologias. 

 

2.1.3 Investimentos em TIC 
 

Conforme apresentado inicialmente, é de longa data a preocupação dos 

pesquisadores em identificar e explicar de forma objetiva e quantitativa os benefícios 

gerados pela TIC. Uma dificuldade apontada se refere à necessidade de se 

encontrar métodos ou técnicas que explicitem os resultados trazidos pela TIC ao 

negócio, que por vezes são intangíveis, não sendo sempre possível traduzir os 

benefícios de TIC na forma tradicional como ROI (Return on Investment – retorno 

sobre investimentos), percentuais de aumento de vendas, Market Share 

(participação de mercado) ou diminuição de custos (WEILL, 1986) 

(BRYNJOLFSSON, 1991) (KAMBIL; HENDERSON; MOHSENZADEH, 1991) 

(ALBERTIN; ALBERTIN, 2008). Alguns investimentos em TIC, inclusive, 

representam investimentos de entrada em um dado segmento de indústria, devendo 

ser realizados de maneira obrigatória, o que dispensa assim a avaliação de 

benefícios (WEILL; OLSON, 1989). 

 

O conceito do Paradoxo da Produtividade foi utilizado para investigar a 

problemática dos investimentos realizados em TIC, dado que não é clara a relação 

custo-benefício entre as entradas (tipicamente expressados por trabalho, valores 

financeiros e materiais) e as saídas obtidas (expressas, neste caso, por ganhos 

financeiros diretos ou indiretos, aumento de vendas ou lucro, redução de custos ou 

despesas, entre outros) (BRYNJOLFSSON, 1991).  Por conta da falta de clareza 

sobre os ganhos com a TIC, alguns gestores inclusive optam por postergar 

investimentos por considerarem que em momentos futuros a TIC possa ser mais 

bem empregada na organização (MALAQUIAS; ALBERTIN, 2011). 
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Como resultado, foi observado que existem 4 (quatro) prováveis explicações 

para a dificuldade de se avaliar adequadamente os benefícios gerados por TI: (i) a 

medição inadequada das entradas e das saídas, quando não considerados todas as 

entradas necessárias ou são utilizados apenas métodos tradicionais de análise de 

benefícios quantitativos ao invés de se considerar também benefícios intangíveis; (ii) 

demora na avaliação dos benefícios ou na percepção deles, seja por conta do tempo 

necessário para a consumação dos benefícios na organização ou da curva de 

aprendizado das pessoas no uso da tecnologia; (iii) redistribuição e dissipação dos 

lucros, na medida em que TIC possa ser benéfica a uma organização em particular, 

mas não necessariamente a uma indústria ou segmento como um todo; (iv) 

gerenciamento inadequado das informações e tecnologia, dada a falta de medidas 

explicitas e adequadas para a avaliação de benefícios.  

 

Há também a dificuldade de se comparar benefícios de TIC uma vez que os 

investimentos são realizados em diferentes níveis da estrutura organizacional, com 

diferentes abordagens em termos de uso e diferentes volumes financeiros (WEILL, 

1992), além do fato dos benefícios da TIC serem pervasivos por toda a organização, 

e portanto, pulverizados e às vezes intangíveis (WEILL; OLSON, 1989). 

 

Weill, em 1986, realizou estudo a partir de dados de investimentos em TIC de 2 

(duas) empresas (Datamation e Diebold) e concluiu que 3 (três) elementos deveriam 

ser considerados como insumo para esta análise: (i) entrada: que representa os 

investimentos realizados em TIC; (ii) firma: que é o processo de conversão interna 

da entrada e saída e constitui-se da experiência em gestão, sistemas internos e o 

nível de investimento em TIC estabelecido; e (iii) saída: que é o desempenho obtido 

e que pode ser traduzido em resultados financeiros, nível de serviço, custo por 

unidade de saída e imagem. Weill identificou que a maior parte dos estudos nesta 

época se referia à entrada, provavelmente porque as empresas não tinham a 

disposição ou a possibilidade de demonstrar os elementos da firma e da saída.  

 

Posteriormente, em 1992, Weill elaborou um estudo quantitativo com 33 

empresas da área de manufatura de válvulas nos Estados a respeito da relação 

entre os investimentos em TIC e o desempenho das empresas e identificou que os 
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investimentos realizados na perspectiva Transacional (WEILL, 1986) têm benefícios 

mais efetivos e mais tangíveis quando comparados às perspectivas estratégica e 

informacional. 

 

Se comparados os investimentos realizados em TIC pelas empresas 

americanas na década de 1980 (que representava entre 0,7% a 1% dos lucros) 

(WEILL, 1986) com relação aos investimentos realizados pelas empresas brasileiras 

no ano de 2012 (que representou 7,2% das receitas) (MEIRELLES, 2013), pode-se 

observar que há um aumento de mais de 600% em termos de valores investidos 

pelas empresas nos períodos comparados. Disto, pode-se compreender a constante 

preocupação e questionamento realizado pelos pesquisadores a respeito dos 

crescentes investimentos de TIC e da necessidade de se avaliar e obter com mais 

efetividade os benefícios gerados pela TIC. 

 

A efetividade de conversão dos investimentos em TIC mede a capacidade de 

uma empresa em gerar resultados a partir dos investimentos realizados e pode 

variar de organização para organização. A efetividade pode ser explicada através de 

4 (quatro) principais fatores: (i) do comprometimento da alta direção com a TIC; (ii) 

da experiência prévia da organização na adoção e uso da TIC; (iii) da satisfação dos 

usuários com os sistemas; (iv) da turbulência do ambiente político na empresa 

(WEILL, 1992). 

 

A vantagem competitiva gerada pela TIC pode ser explicada a partir dos ativos 

de TIC (assets) que uma dada empresa possui (ROSS; BEATH; GOODHUE, 1995). 

Estes ativos de TIC representam mais do que as tradicionais aplicações de software, 

sistemas legados ou pacotes de ERP que as empresas tipicamente possuem (o que, 

naturalmente, as tornam similares em termos de uso da TIC e, portanto, sem 

vantagens competitivas). Os ativos de TIC podem ser traduzidos como os (i) 

recursos humanos de TIC altamente competentes (com excelente skill técnico, 

conhecimento do negócio e proximidade com os usuários); (ii) uma infraestrutura de 

TIC que seja reusável (sendo bem definida em termos de arquitetura e padrões 

estabelecidos) e (iii) uma parceria forte entre os responsáveis por gerenciar a TIC e 

o negócio (com atribuição de responsáveis e priorização de projetos de TIC). Além 

da combinação destes 3 (três) ativos, a flexibilidade da infraestrutura de TIC (e 
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consequentemente a facilidade e rapidez da TIC em responde às demandas do 

negócio) é o que potencialmente explica porque algumas empresas tem mais 

sucesso em comparação com outras no uso de TIC (BYRD; TURNER, 2001).   

 

Complementando a visão de ativos de TIC (que basicamente se preocupa com 

a vantagem competitiva gerada pelo TIC), outros autores propuseram avaliar a TIC e 

sua capacidade de gerar valor ao negócio através da análise de capacidades de TIC 

que uma empresa possui (IT capabilities) (BHARADWAJ; SAMBAMURTHY; ZMUD, 

1999), a saber: (i) a parceria entre os profissionais de TIC e das unidades de 

negócio para a definição de necessidades e execução dos projetos de TIC; (ii) a 

maturidade das relações externas com fornecedores e parceiros; (iii) o pensamento 

estratégico ao definir as ações de TIC como parte do planejamento estratégico da 

empresa; (iv) a integração entre os processos de negócio e as aplicações de TIC de 

maneira que estes estejam constantemente alinhados; (v) a gestão da TIC no que 

tange a planejamento e desenho dos sistemas de informação, gestão dos projetos 

de TIC e padronização de métodos e controles; (vi) a infraestrutura da TIC 

abrangendo arquiteturas de dados, redes e processamento.  

 

A análise dos ativos de TIC (ROSS; BEATH; GOODHUE, 1995) e das 

capacidades de TIC (BHARADWAJ; SAMBAMURTHY; ZMUD, 1999) são 

semelhantes, podendo se inferir que estes fatores em conjunto possam explicar o 

desempenho superior no uso da TIC por algumas empresas. Conforme apresentado 

anteriormente na seção que tratava de definições fundamentais sobre a TIC, 

identificar com clareza qual será o uso da TIC por uma empresa e, a partir desta 

descoberta, definir qual será o tipo de infraestrutura de TIC que deve ser criada, 

ajuda as organizações a serem mais efetivas na busca de agilidade estratégica 

proveniente da TIC (WEILL; BROADBENT; SUBRAMANI, 2002). 

 

Henderson e Venkatraman (1993) em seus estudos identificaram que, quando 

as empresas decidem investir em TIC, elas seguem alguns caminhos relativamente 

semelhantes em termos de decisão e implementação. Algumas empresas começam 

pela definição da estratégia de negócio e, como decorrência, definem a estratégia de 

TIC e sua respectiva estrutura de TIC. Outras, por sua vez, definem primeiramente 
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sua estratégia de TIC e, em função desta decisão, definem qual o tipo de negócio 

irão operar, em seguida provendo uma estrutura organizacional adequada.  

.

 

 

Figura 6 – Modelo de Alinhamento Estratégico 

Fonte: adaptado de HENDERSON e VENKATRAMAN, 1993. 

 

Eles identificaram que o caminho para se implantar e usar TIC em uma 

empresa pode considerar quatro fatores distintos: a estratégia de negócio, a 

estratégia de TIC, a estrutura de negócio e a estrutura de TIC (conforme figura 6). A 

partir de um ponto de partida (ou seja, do fator mais importante para a empresa e, 

por conseguinte, o direcionador da ação), são combinados outros dois fatores, 

sendo criada assim uma estratégia de alinhamento entre o negócio e a TIC. 

 

Realizando as combinações entre os fatores, temos 4 (quatro) estratégias 

possíveis (HENDERSON; VENKATRAMAN, 1993): 
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• Execução de Estratégia (parte da Estratégia de Negócios, seguida da 

definição da Estrutura de Negócios e da Estrutura de TIC) – estratégia 

em que a estratégia de negócio é quem define o tipo e qualidade de TIC 

a ser implementada na organização; 

• Transformação Tecnológica (parte da Estratégia de Negócios, seguida 

da definição da Estratégia de TIC e da Estrutura de TIC) – nesta 

estratégia procura-se aproveitar as competências de TIC para se 

posicionar melhor em um mercado, independente das restrições que 

existam por conta da estrutura organizacional; 

• Potencial Competitivo (parte da Estratégia de TIC, seguida da Estratégia 

de Negócios e da Estrutura de Negócios) – as capacidades emergentes 

de TIC são consideradas nesta estratégia como geradoras de vantagens 

competitivas para o negócio, influenciando os atributos mais importantes 

da estratégia da empresa; 

• Nível de Serviço (parte da Estratégia de TIC, seguida pela Estrutura de 

TIC e da Estrutura de Negócios) – por fim, esta estratégia tem como foco 

criar uma organização que seja referência em serviços de TIC. 

 

Além dos tradicionais benefícios percebidos como redução de erros, reduções 

de custos de produção, automação de processos e diminuição de mão de obra, o 

uso da TIC nas organizações pode contribuir para o aumento da lucratividade 

através da criação de oportunidades de negócio e da melhoria do desempenho 

organizacional, bem como disponibilizar novas funções e características nos 

produtos e serviços que a empresa oferece (TURNER; LUCAS, 1992). 

 

2.2 SOBRE A GESTÃO DOS PROJETOS DE TIC 

2.2.1 Projetos 
 

Conforme definido anteriormente na seção de Introdução deste trabalho, um 

projeto pode ser definido como um empreendimento multidisciplinar e temporário 

que é executado segundo um ciclo de vida previamente definido e que tem como 

objetivo criar algum produto, serviço, conhecimento ou resultado que seja único, 

sendo utilizado para tanto recursos financeiros, humanos e materiais finitos 
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(CLELAND; IRELAND, 2002) (PMI, 2013a). Neste momento, serão aprofundados 

alguns conceitos pertinentes a esta definição geral. 

 

Um projeto é multidisciplinar na medida em que vários temas são abrangidos 

quando de sua execução e é temporário porque ele possui datas de inicio e fim 

determinados (MARTIN, 1976) (PINTO; SLEVIN, 1988) (HARRISON, 1992) 

(FRAME, 1995) (PMI, 2013a), além de possuir a caraterística ser multirecurso devido 

ao fato de envolver tanto recursos humanos quanto financeiros e materiais 

(KERZNER, 2006) (PMI, 2013a) (DINSMORE; CABANIS-BREWIN, 2009).  

 

Um projeto é também um empreendimento específico, exclusivo, dado o fato de 

que seus objetivos e resultados são específicos e suas entregas são singulares, 

sendo irrelevante saber se o projeto é pequeno ou grande em termos de escopo, 

curto ou longo em termos de prazo, pois o que mais importa é sua característica de 

ser único em termos de ação (MARTIN, 1976) (MEREDITH; MANTEL JR., 1985) 

(PINTO; SLEVIN, 1988) (HARRISON, 1992) (PMI, 2013a) (DINSMORE; CABANIS-

BREWIN, 2009). 

 

Esta característica da unicidade (ou não repetitividade) de um projeto é de 

fundamental importância, pois revela que este tem elementos que são únicos e, 

portanto, não se repetem em nenhum outro projeto, o que o diferencia de uma 

operação (MARTIN, 1976) (MEREDITH; MANTEL JR., 1985) (HARRISON, 1992) 

(FRAME, 1995) (LEWIS, 1997) (PMI, 2013a) (DINSMORE; CABANIS-BREWIN, 

2009).  

 

Bryde (2003) identificou através de pesquisa quantitativa que a abordagem de 

projetos tem sido amplamente utilizada em segmentos como engenharia, construção 

e novos sistemas de informação (63% do total dos projetos) e também em ações de 

mudança organizacional (37% do total dos projetos). Lock (1992) argumenta que há 

algo em comum em todos os projetos: a projeção de ideias e atividades em novos 

empreendimentos. 

 

Considerando que um projeto é uma ação que envolve vários assuntos, 

conhecimentos e áreas organizacionais ao mesmo tempo, é natural que um projeto 
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possua interdependências com outros projetos ou operações da organização (alguns 

autores denominam este fenômeno de projetos concorrentes), o que requer dos 

gerentes de projeto um esforço de coordenação entre os vários projetos executados 

na organização bem como a gestão dos conflitos gerados por conta de interesses 

diversos (MARTIN, 1976) (MEREDITH; MANTEL JR., 1985) (TURTLE, 1994) 

(KERZNER, 2006) (PMI, 2013a). 

 

Os stakeholders (ou partes interessadas) de um projeto representam as 

pessoas ou organizações que participam diretamente no projeto, ou tem algum 

interesse nos resultados do projeto (sejam eles positivos ou negativos), ou ainda, 

tem o poder de influenciar os resultados, entregas ou equipe do projeto. São 

exemplos de partes interessadas os clientes, fornecedores, patrocinadores, 

comunidade, governo, gerentes funcionais, gerente de projeto ou membros da 

equipe de projeto (FRAME, 1995) (CLELAND; IRELAND, 2002) (PMI, 2013a). 

 

Há 3 (três) elementos de um projeto que são fundamentais no direcionamento 

das ações e na tomada de decisão em projetos e, portanto, devem ser 

constantemente monitorados: o prazo, os recursos e o desempenho do projeto (ou a 

qualidade) (LOCK, 1992) (LEWIS, 1997). Dinsmore (2009) denominou este conjunto 

de elementos como Tripla Restrição, uma vez que não seja tarefa fácil equilibrar 

estes 3 (três) objetivos de maneira igual no projeto (ou seja, é esperado que o 

cliente defina qual deles terá preferência sobre os outros na gestão e execução do 

projeto). O PMI recentemente expandiu este conceito de restrições, definindo as 

questões relativas a escopo, qualidade, cronograma, orçamento, recursos e riscos 

do projeto como restrições do projeto que devem ser balanceadas (PMI, 2013a).  

 

O sucesso de um projeto, de maneira geral, é avaliado pelo grau de 

atendimento do projeto aos requisitos técnicos e do cumprimento de prazo e custo 

estabelecidos. Porém, esta afirmação pode ser enganosa se for considerado que por 

vezes um projeto termina no prazo e no custo, entregando o que foi prometido em 

termos de escopo técnico, mas não necessariamente satisfaz aos demandantes e 

envolvidos. Neste sentido, ainda que prazo, custo e desempenho sejam importantes 

nesta avaliação, um fator adicional a ser considerado para explicitar o sucesso de 
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um projeto é a satisfação das partes envolvidas (HARRISON, 1992) (PINTO; 

SLEVIN, 1988).  

 

Kerzner (2006) sistematizou estes fatores dividindo-os em 2 (dois) grupos: (i) os 

fatores primários, como cumprimento de prazo e de custo e atingimento da 

qualidade; (ii) os fatores secundários, que são determinados pelo sucesso financeiro, 

superioridade técnica, alinhamento estratégico, respeito às questões de saúde, 

segurança e ambiente, alinhamento dos funcionários, reputação da empresa e 

conduta ética. 

 

2.2.2 Gestão de Projetos (GP) 
 

A GP é um processo disciplinado e tem por propósito geral garantir que os 

objetivos definidos para um projeto sejam plenamente atingidos, respeitando os 

custos, o prazo e o desempenho requerido, e isto se realiza através do envolvimento 

de pessoas em atividades de organização, planejamento e controle das atividades e 

dos recursos alocados ao projeto (MARTIN, 1976) (MEREDITH; MANTEL JR., 1985) 

(HARRISON, 1992) (LEWIS, 1997) (KERZNER, 2006) (DINSMORE; CABANIS-

BREWIN, 2009). Para tanto, são empregados conhecimentos, habilidades, técnicas 

e ferramentas (PMI, 2013a).  

 
Gerenciar projetos de uma forma estruturada e disciplinada permite com que 

sejam identificados e tratados com antecedência potenciais riscos, evitando que haja 

um dispêndio desnecessário de tempo e recursos (LOCK, 1992). De fato, a GP é 

uma abordagem diferenciada em relação às práticas de gestão tradicionalmente 

empregadas pela administração para gerenciar operações, pois tem como objeto de 

estudo e foco uma unidade de trabalho específica (neste caso, os projetos), o que 

requer formas especializadas de organização das atividades, de sistemas de 

informação, de profissionais qualificados em planejamento, finanças, controles e 

tratamento de problemas de relacionamento humano (MARTIN, 1976) (HARRISON, 

1992) (CLELAND; IRELAND, 2002). 
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Ainda que executar projetos seja uma atividade milenar na história da 

humanidade, gerenciar projetos de uma maneira estruturada e disciplina é algo mais 

recente em termos de práticas de gerenciamento (MARTIN, 1976) (CLELAND; 

IRELAND, 2002) (CICMIL; HODGSON, 2006). Crawford (2006) ressalta que os 

modelos, standards e corpos de conhecimento para a GP mais conhecidos (como o 

Project Management Body of Knowledge - PMBOK do PMI, The Third Edition of 

Body of Knowledge da Association for Project Management, Guide to Project 

Management do The British Standards Board e o Prince2 do UK Office of 

Government Commerce) foram lançados a partir do meio dos anos 90, ou seja, há 

menos de 20 anos. 

    

As áreas militar, química e de construção civil é onde foram preconizadas e 

empreendidas as primeiras iniciativas para se gerenciar projetos utilizando métodos, 

técnicas e ferramentas, sendo posteriormente adotada a gestão de projetos pelos 

segmentos governamentais e industriais e, mais recentemente, nos setores de 

serviços e terceiro setor (MEREDITH; MANTEL JR., 1985) (HARRISON, 1992) 

(LOCK, 1992). 

 

Sob a abordagem de GP, um projeto tipicamente é dividido em fases, tarefas 

ou atividades (ou alguma outra forma de divisão do trabalho) para garantir que os 

objetivos sejam de fato entregues (MEREDITH; MANTEL JR., 1985) (CLELAND; 

IRELAND, 2002) (PMI, 2013a). O conjunto das fases de um projeto define o ciclo de 

vida de um projeto, desde o seu começo (quando da avaliação de sua viabilidade) 

até seu fim (quando da entrega dos resultados e encerramento do projeto na 

organização) (MEREDITH; MANTEL JR., 1985) (FRAME, 1995) (PMI, 2013a) 

(DINSMORE; CABANIS-BREWIN, 2009).  

 

Ao término de cada fase é esperado que um projeto disponibilize os 

“entregáveis” (ou deliverables), que representam os produtos, bens, serviços, 

processos, estruturas organizacionais, políticas ou conhecimentos que traduzem de 

forma tangível os resultados do projeto (MEREDITH; MANTEL JR., 1985) (PMI, 

2013a). Estes entregáveis podem ser parciais (quando são partes de um todo a ser 

construído ainda no projeto) ou finais (quando são a entrega final do projeto). 
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Os autores não tem um consenso único sobre as fases que formam um ciclo de 

vida de projeto. Há definições diferentes sobre a quantidade de fases, os nomes 

dados a estas fases ou o teor de cada fase em termos de ações empreendidas. 

Assim, em linhas gerais, podem ser definidas como típicas as seguintes fases de um 

projeto: 

• Concepção (ou Iniciação) – momento inicial do projeto em que são 

identificados os demandantes do projeto e são discutidos os problemas a 

serem resolvidos, as ideias em termos de solução e os principais 

objetivos do projeto; esta fase tem como foco avaliar a viabilidade 

técnica, financeira, econômica, social e ambiental e respectivos 

benefícios do projeto à luz dos recursos disponíveis e das necessidades 

preliminares de custo, prazo e estrutura organizacional (em alguns 

casos, os projetos não conseguem obter uma avaliação positiva das 

partes envolvidas e acabam sendo abandonados nesta fase por falta de 

viabilidade) (PINTO; SLEVIN, 1988) (HARRISON, 1992) (LEWIS, 1997) 

(PMI, 2013a) (DINSMORE; CABANIS-BREWIN, 2009); Lock (1992) 

chamou esta fase de Definição e Martin (1976) de Contato com o 

Cliente, mas em essência as atividades são semelhantes às da 

Concepção ora descritas; 

• Planejamento – corresponde aos trabalhos de criação e detalhamento 

dos vários planos de projeto envolvendo questões como escopo, prazos, 

custos, riscos, recursos humanos, comunicação, qualidade, contratações 

e definição das atividades de gestão do projeto durante seu ciclo de vida 

(MARTIN, 1976) (MEREDITH; MANTEL JR., 1985) (PINTO; SLEVIN, 

1988) (FRAME, 1995) (LEWIS, 1997) (PMI, 2013a) (DINSMORE; 

CABANIS-BREWIN, 2009); ainda que não dito explicitamente, Harrison 

(1992) menciona que existem 2 (duas) fases a serem realizadas dentro 

do planejamento: (i) a Definição e o (ii) Design, fases estas responsáveis 

pela formulação e detalhamento dos entregáveis; 

• Execução (ou Implementação) – com o projeto devidamente aprovado e 

planejado, cabe ao gerente de projetos juntamente com sua equipe de 

projeto dar andamento às atividades previstas para a geração dos 

entregáveis do projeto (MARTIN, 1976) (PINTO; SLEVIN, 1988) 
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(HARRISON, 1992) (FRAME, 1995) (LEWIS, 1997) (PMI, 2013a) 

(DINSMORE; CABANIS-BREWIN, 2009); 

• Monitoramento – esta fase é o momento no ciclo de vida de um projeto 

em que são efetuadas as coletas, registros e reportes sobre os vários 

aspectos de desempenho do projeto (MARTIN, 1976) (MEREDITH; 

MANTEL JR., 1985) (LEWIS, 1997) (PMI, 2013a) (DINSMORE; 

CABANIS-BREWIN, 2009); 

• Controle – realizado o monitoramento e identificados desvios 

significativos entre o planejado e o realizado, é necessário que sejam 

tomadas ações de melhoria ou correção para replanejar (ou 

reprogramar, segundo Martin (1976)) o projeto ou trazer o projeto de 

volta aos indicadores previamente estabelecidos e planejados em termos 

de desempenho, tempo e custo, o que é realizado então nesta fase 

(MEREDITH; MANTEL JR., 1985) (FRAME, 1995) (LEWIS, 1997) (PMI, 

2013a) (DINSMORE; CABANIS-BREWIN, 2009); o controle envolve 

ainda a análise de impactos gerados por mudanças no projeto e a 

respectiva gestão destas mudanças (HARRISON, 1992); 

• Avaliação e auditoria – não obstante o trabalho que é realizado nas 

fases de monitoramento e controle, por vezes é recomendável que um 

projeto passe por avaliações periódicas (externas à equipe de projeto, 

sempre que possível) para assegurar que as ações implementadas de 

fato são as melhores e mais efetivas, sendo necessária a avaliação 

(para comparar o progresso e desempenho do projeto com relação ao 

seu planejamento e a outros projetos similares) e a auditoria (para o 

exame detalhado das contas contábeis e finanças do projeto) (MARTIN, 

1976) (MEREDITH; MANTEL JR., 1985) (FRAME, 1995) (LEWIS, 1997); 

• Encerramento – seja por realização e entrega do projeto ou por 

cancelamento ou extinção, todo projeto deve ser em algum momento 

encerrado; esta fase final do projeto envolve as decisões sobre o término 

do projeto, a obtenção do aceite dos demandantes, a liberação dos 

recursos e fornecedores e a discussão das lições aprendidas 

(MEREDITH; MANTEL JR., 1985) (PINTO; SLEVIN, 1988) (LOCK, 1992) 

(FRAME, 1995) (LEWIS, 1997) (PMI, 2013a) (DINSMORE; CABANIS-

BREWIN, 2009). 
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Alternativamente, alguns autores propõem que o ciclo de vida de projetos seja 

organizado através de grupos de processos (PMI, 2013a) (DINSMORE; CABANIS-

BREWIN, 2009) que englobam as atividades das áreas de conhecimento. Na prática, 

os grupos de processos correspondem na essência ao que na definição anterior se 

chamou de fases do projeto (os nomes inclusive dos grupos de processos são 

semelhantes aos das fases ora apresentadas). 

 

Há várias questões que devem ser endereçadas por um projeto quando de seu 

planejamento, execução e gestão. Estas questões podem ser agrupadas através de 

áreas de conhecimento que englobam as principais preocupações e providências 

que devem ser consideradas no projeto quando de sua execução e gestão, a saber: 

• Escopo – atividade que define e gerencia o que deve ser criado em 

termos de entregáveis do projeto, garantindo que o projeto entregue todo 

o trabalho necessário e somente o trabalho necessário (MARTIN, 1976) 

(LEWIS, 1997) (PMI, 2013a) (DINSMORE; CABANIS-BREWIN, 2009);  

• Tempo (ou Prazo) – no qual são definidas as atividades de um projeto, 

seus relacionamentos de precedência, sucessão ou paralelismo, 

gerando assim uma sequência de tarefas priorizadas à luz da 

disponibilidade dos recursos humanos e materiais envolvidos (MARTIN, 

1976) (MEREDITH; MANTEL JR., 1985) (LOCK, 1992) (LEWIS, 1997) 

(CLELAND; IRELAND, 2002); o objetivo desta área de conhecimento é 

garantir que os projetos sejam entregues no prazo (PMI, 2013a) 

(DINSMORE; CABANIS-BREWIN, 2009); 

• Custo – refere-se aos valores financeiros necessários para realizar o 

projeto, envolvendo a estimativa dos custos e a criação de um 

orçamento base para orientar a alocação dos recursos durante o ciclo de 

vida do projeto e seu respectivo controle (MARTIN, 1976) (MEREDITH; 

MANTEL JR., 1985) (LOCK, 1992) (PMI, 2013a) (DINSMORE; 

CABANIS-BREWIN, 2009); 

• Risco – processo formal pelo qual os riscos são identificados, 

analisados, respostas aos riscos sejam determinadas e respectivo 

acompanhamento dos riscos e das ações propostas (CLELAND; 

IRELAND, 2002) (PMI, 2013a) (DINSMORE; CABANIS-BREWIN, 2009); 
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• RH (Recursos Humanos) – prática relacionada com a aquisição, 

desenvolvimento e gestão da equipe de projeto e respectivos membros 

(LEWIS, 1997) (PMI, 2013a) (DINSMORE; CABANIS-BREWIN, 2009); 

• Comunicação – envolve todas as atividades necessárias à geração, 

coleta, distribuição, armazenamento, recuperação e destinação final das 

informações do projeto de maneira oportuna e adequada (PMI, 2013a) 

(DINSMORE; CABANIS-BREWIN, 2009); 

• Qualidade – determina as politicas de qualidade, objetivos e 

responsabilidades necessárias para o atingimento da qualidade 

esperada pelos stakeholders do projeto (CLELAND; IRELAND, 2002) 

(PMI, 2013a) (DINSMORE; CABANIS-BREWIN, 2009); 

• Aquisição ou contratação – abrange as questões e providências 

relacionadas aos bens, produtos, serviços ou conhecimentos que serão 

adquiridos ou contratados de agentes externos ao ambiente de projeto 

(HARRISON, 1992) (LOCK, 1992) (PMI, 2013a) (DINSMORE; CABANIS-

BREWIN, 2009); 

• Integração – prática que integra todas as demais áreas de conhecimento 

e garante o equilíbrio e a coerência entre as partes (PMI, 2013a). 

 

É papel de um gerente de projeto coordenar e integrar todas as atividades 

necessárias para alcançar os objetivos do projeto, sendo dado a este a autoridade e 

a responsabilidade compatíveis para o exercício de suas atividades enquanto 

principal responsável pelo sucesso do projeto (MARTIN, 1976) (PMI, 2013a). Para 

responder adequadamente as expectativas dos vários stakeholders do projeto, o 

gerente de projeto busca os recursos materiais e humanos, identifica problemas 

tempestivamente, negocia com as partes envolvidas e toma decisões com o objetivo 

de garantir que os conflitos sejam resolvidos a contento entre as partes, lida com 

obstáculos, implementa as ações necessárias para que o projeto continue gerando 

os entregáveis e comunica sobre os resultados esperados e alcançados 

(MEREDITH; MANTEL JR., 1985) (HARRISON, 1992) (PMI, 2013a). 

 

Para desempenhar adequadamente suas funções, o gerente de projeto deve 

possuir uma visão generalista do negócio, aliada a um razoável conhecimento 
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técnico e experiência no segmento de negócio (MARTIN, 1976) (PMI, 2013a). 

Credibilidade, honestidade, liderança, sensibilidade e maturidade pessoal fazem 

parte do perfil desejado para um bom gerente de projeto. Deve possuir habilidades 

como tomada de decisão, organização, integração, articulação, coordenação, poder 

de síntese, formação e motivação de pessoas, formação de times. Facilitação, 

flexibilidade, gestão de conflitos e negociação são essenciais para o sucesso de seu 

trabalho como gestor (MARTIN, 1976) (MEREDITH; MANTEL JR., 1985) 

(HARRISON, 1992) (PMI, 2013a). 

 

Segundo Meredith (MEREDITH; MANTEL JR., 1985), 5 (cinco) fatores fizeram 

com que a GP emergisse no seio das organizações e se tornasse uma prática 

corrente: (i) a necessidade de criar bens e serviços com alta complexidade, 

sofisticação e customização; (ii) a expansão exponencial do conhecimento humano; 

(iii) a intensa competição na qual as empresas se viram inseridas por conta do 

modelo econômico baseado no capitalismo; (iv) a crença ou senso comum das 

pessoas de que a tecnologia pode resolver os mais diversos problemas; (v) a 

abrangência e tamanho das ações a serem empreendidas pelas organizações, que 

crescem cada vez mais.  

 

Harrison (1992) complementa esta lista de fatores, incluindo mais 2 (duas) 

questões a serem ponderadas nesta análise: (i) organizações começaram a 

perceber a necessidade de gerenciar projetos sob uma abordagem específica, já 

que as práticas de gestão utilizadas para operações não eram suficientes; (ii) o 

problema de integrar múltiplas disciplinas em múltiplas companhias em alguns 

empreendimentos faz com que a adoção da gestão de projetos se torne critica ao 

sucesso da organização. Estes tópicos, quando combinados, fizeram com que as 

organizações reavaliassem a forma com que produziam novos bens, produtos, 

serviços ou realizavam suas mudanças organizacionais ou de processos. 

 

Concomitantemente à GP, é necessário entender o conceito de gestão de 

programas. Programas são grupos de projetos relacionados que são gerenciados de 

uma maneira coordenada para obter benefícios e controle não disponíveis caso 

sejam gerenciados individualmente (PMI, 2013c) e tipicamente constituem 

empreendimentos de razoável vulto (VALERIANO, 2004). Assim, gerenciar um 
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programa pode ser definido como “o gerenciamento coordenado centralizado de um 

programa para atingir os objetivos e benefícios estratégicos deste programa” (PMI, 

2013c) e garantir que outras atividades da organização que não sejam projetos 

sejam contempladas nesta gestão (MAYLOR, 2006). Pode-se afirmar que as 

definições sobre gestão de programas são variadas e às vezes não usam 

diretamente o termo programa, explicitamente, mas de maneira geral resolvem a 

questão do gerenciamento de múltiplos projetos com o uso de recursos 

compartilhados. 

 

Carvalho e Rabechini (2006) argumentam que, após uma primeira onda inicial 

da GP em que foram tratadas as questões básicas como a gestão de escopo, tempo 

e custo dos projetos (o que proporcionou a eficiência de utilização dos recursos), 

surgiu uma nova onda que tinha por objetivo a integração das áreas de 

conhecimento em gestão de projetos, o alinhamento estratégico dos projetos e a 

gestão de múltiplos projetos e programas concorrendo por recursos da organização 

(o que foi chamado de segunda onda e tem como propósito a busca da eficácia dos 

projetos através da maximização dos resultados). 

 

Mikheev e Pells (2006), por sua vez, argumentam que a gestão de programas 

faz parte de uma 3ª. onda no gerenciamento de projetos, em que a comunidade 

interessada passou a “criar condições de transição para a realização de projetos 

pelo mundo”. O OPM3 (Organizational Project Management Maturity Model), modelo 

do PMI que trata da maturidade em projetos apresenta a gestão de programas como 

o degrau seguinte à GP em termos de maturidade (PMI, 2013a) e Maylor corrobora 

esta ideia ao afirmar que na última década tem havido o fenômeno de transição da 

“projetificação” para a “programificação” (2006). 

 

Leroy (2006) em sua pesquisa identificou que a abordagem voltada a projetos 

historicamente se divide em 4 (quatro) níveis de análise: (i) projeto – aquele em se 

descrevem os fundamentos, representações, características, sinais e valores 

relativos ao termo projeto; (ii) gestão do projeto – que tem por objetivo descreve 

como se dá a operacionalização de um projeto, ou seja, como ele deve funcionar; 

(iii) – gerenciamento de projetos – sendo acrescentada a este nível a questão da 

adequação do projeto à organização e vice-versa; (iv) gerenciamento por projetos – 
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envolvendo o tratamento de projetos intra e interorganizacionais, bem como a 

realização de mudança organizacional ou criação de negócios orientados a projetos. 

 

Ou seja, se em uma primeira onda de GP o foco era tratar de um projeto 

apenas, como uma unidade isolada dentro do ambiente organizacional, no momento 

atual os gestores de projetos percebem a necessidade de tratar a gestão de projetos 

como uma competência ou uma capacidade organizacional, tratando de múltiplos 

projetos com um alinhamento estratégico (CRAWFORD, 2006).  

 

2.2.3 Gestão de Projetos de TIC (GPJTIC) 
 

Dado que um projeto de TIC é antes de qualquer coisa, um tipo de projeto, 

pode-se afirmar que os projetos de TIC conservam todas as características para um 

projeto como outro qualquer (ou seja, possui inicio e fim, é multidisciplinar, tem 

entregáveis específicos, sofre restrições de custo e tempo, etc.) (TAYLOR, 2004) 

(DINSMORE; CABANIS-BREWIN, 2009). 

 

O que de fato diferencia um projeto de TIC dos demais tipos de projeto são os 

produtos por ele entregues e as características do processo de construção deste 

produto. Se em outros tipos de projeto podem ser entregues viadutos, pontes, 

produtos, equipamentos, processos, conhecimentos, etc., nos projetos de TIC são 

entregues implementações dos vários recursos ou componentes de TIC à 

organização (MCFARLAN; MCKENNEY; PYBURN, 1983) (TAYLOR, 2004) 

(ALBERTIN; ALBERTIN, 2008). Um projeto de TIC possui riscos únicos, requisitos 

que necessitam de desenvolvimento rápido para atender a mercado, tecnologias 

com curta duração de aplicação e múltiplas dependências com outros projetos 

(TAYLOR, 2004). 

 

Se considerada a figura 3, na seção 2.1.1 deste trabalho (Definições sobre 

TIC), como uma referência confiável sobre os vários componentes de TIC, pode-se 

identificar a partir desta definição vários tipos de projetos em TIC, como exemplo: 

• Instalação de cabos óticos entre as unidades de uma empresa 

geograficamente separadas; 
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• Instalação de um novo banco de dados relacional; 

• Construção de Data Centers para processamento dos sistemas; 

• Instalação de recursos de reconhecimento de voz ou de face em 

agências bancárias para autenticação de clientes; 

• Instalação de sistema de segurança de acesso a dados e a locais 

restritos da empresa; 

• Criação de software para execução em dispositivos mobile; 

• Criação de sistema para gestão contábil financeira de empresa. 

 

Com relação ao processo, é necessário que sejam agregados ao ciclo de vida e 

às atividades de projeto algumas boas práticas que sejam específicas das áreas de 

engenharia de sistemas e engenharia de software para garantir que o projeto de TIC 

seja executado e gerenciado com as técnicas e ferramentas mais adequadas ao tipo 

de produto que ele entrega (TAYLOR, 2004) (DINSMORE; CABANIS-BREWIN, 

2009). 

 

2.3 SOBRE PORTFÓLIOS E PROJETOS 

2.3.1 Análise de Portfólio 
 

Quando se pretende realizar investimentos em ativos financeiros como ações 

de empresas, depósitos bancários (como CDB), fundos de renda fixa, poupança ou 

outros tipos de investimentos, faz-se necessário avaliar quais são as melhores 

opções de investimento, de maneira comparativa, sob a perspectiva do investidor. 

Em linhas gerais, a Análise de Portfólio tem por objetivo garantir a criação de um 

portfólio de investimentos com o melhor grau de eficiência possível (MARKOWITZ, 

1959).  

 

Markowitz em seu trabalho preferiu, inclusive, denominar sua proposição como 

“Seleção de Portfólio” (o que deu nome ao seu trabalho) ao invés de empregar o 

termo “Seleção de Ativos”, sob o risco de esta segunda expressão ser uma visão 

reducionista de sua proposição e não traduzir adequadamente os princípios 

subjacentes ao conceito de portfólio. 
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Mais do que uma lista de ações e títulos de boa qualidade, um bom portfólio 

pode ser entendido como uma carteira balanceada de investimentos que traz ao 

investidor proteção a seus investimentos e oportunidades com respeito a um amplo 

conjunto de contingências, de acordo com suas preferências e necessidades 

(MARKOWITZ, 1959). Neste sentido, a Análise de Portfólio provê técnicas e 

ferramentas que ajudem os investidores a construir portfolios com o maior grau de 

eficiência possível, usando para tanto conceitos da matemática e estatística. 

 

A Análise de Portfólio se inicia com a identificação e análise individual dos 

vários investimentos possíveis e termina com a criação de um portfólio integrado de 

investimentos, sob uma visão holística dos investimentos (MARKOWITZ, 1959). 

 

De maneira geral, 2 (duas) informações servem como insumo para a realização 

da Análise de Portfólio (MARKOWITZ, 1959): (i) a informação individual dos ativos 

baseada em seus desempenhos no passado; (ii) a crença ou percepção dos 

analistas de ativos no desempenho de um determinado ativo no futuro à luz dos 

vários fatores que envolvem um investimento (como economia, mercado, clientes, 

concorrentes, inovações, entre outros). De posse de informações obtidas através de 

séries históricas e de análises de tendências sobre os investimentos individuais, a 

Análise de Portfólio permite com que se realizem comparações e inferências sobre 

quais investimentos melhor comporão uma carteira de investimentos eficiente. 

 

Há fundamentalmente 2 (duas) características ou elementos em investimento 

que determinam a eficiência de um portfólio: (i) a incerteza sobre o retorno de um 

determinado ativo; (ii) a correlação existente entre os retornos dos ativos individuais. 

Antes que sejam abordadas estas características, é necessário formalizar a 

definição sobre o que se configura como o retorno de um investimento: um retorno 

representa tipicamente os ganhos de capital e os dividendos que um investidor 

percebe ou ganha ao final de um período de aplicação de seu capital em um dado 

investimento (MARKOWITZ, 1959). 

 

A predição sobre os retornos a serem obtidos com um determinado 

investimento é uma tarefa complexa dado que um investimento normalmente é 
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suscetível a vários fatores externos (como mudanças em tensões entre países, 

cenário econômico, perspectiva de vida das pessoas, novas invenções, novas 

legislações, etc.) cujo controle não está ao alcance dos investidores ou dos analistas 

de ativos. Neste sentido, em todo investimento realizado há sempre um componente 

intrínseco de incerteza sobre seu retorno (MARKOWITZ, 1959). Ou seja, ainda que 

se façam análises exaustivas sobre certos investimentos, haverá sempre um grau de 

incerteza sobre seus retornos, cabendo aos investidores decidir se preferem se 

arriscar com maior ou menor intensidade na composição de seus portfólios. 

 

Segundo Markowitz (1959), a correlação entre ativos se dá quando um 

determinado ativo sobe ou desce em termos de preço ou ganhos na mesma 

proporção em que outros investimentos do mesmo portfólio sobem ou descem, 

revelando assim comportamentos similares. Quando esta relação se dá de maneira 

idêntica, pode-se afirmar que existe uma correlação perfeita entre os ativos. Porém, 

esta não é a situação típica de um portfólio. Pelo contrário, ainda que por vezes os 

ativos de um portfólio estejam sujeitos aos mesmos fatores e condições externas, 

seus preços ou retornos podem não seguir a mesma tendência de subir ou cair, 

fazendo então com que a somatória de seus resultados positivos e negativos seja o 

resultado final de um portfólio. 

 

Entendidos os conceitos de incerteza e retorno e a correlação que existe entre 

os retornos de determinados ativos de um portfólio, pode-se afirmar que o principal 

objetivo de uma Análise de Portfólio é garantir a criação de uma carteira de 

investimentos em que se obtenha a melhor combinação entre risco e retorno. Dado 

que tipicamente um bom retorno implica em certo grau de risco (e o contrário é 

verdadeiro, um ativo com baixo risco geralmente vem acompanhado de um retorno 

pouco atraente), a Análise de Portfólio tem por missão prover técnicas que ajudem 

os analistas de ativos a compor uma carteira de investimentos com a melhor 

combinação dos riscos e retornos individuais de maneira a criar um portfólio 

balanceado e integrado, segundo as aspirações e necessidade dos investidores. 

 

É a partir deste conceito seminal de Análise de Portfólio que se desdobram os 

conceitos de gestão de portfólio de projetos (GPP), de gestão de portfólio de TIC 
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(GPFTIC) e mais adiante, da gestão de portfólio de projetos de TIC (GPPTIC), como 

será visto nas seções seguintes deste trabalho. 

 

2.3.2 Gestão de Portfólio de Projetos (GPP) 
 

A ideia de se construir um processo estruturado e formal para a GPP teve seu 

inicio no começo da década de 1990. Entre o final da década de 1960 (quando foi 

proposta a Análise de Portfólio, por Markowitz) e o início dos anos 90, vários autores 

abordaram o tema de maneira direta ou indireta. 

 

2.3.2.1. Seleção de Projetos: o ponto de partida para a GPP 
 

Segundo Meredith e Mantel Jr. (1985), “a avaliação e seleção de projetos é o 

processo de avaliar projetos individuais ou grupos de projetos e então escolher 

destes quais serão implementados de forma que os objetivos estratégicos da 

organização sejam atingidos”. 

 

O ponto de partida para o entendimento sobre a GPP se dá a partir da atividade 

de seleção de projetos. Uma das áreas de conhecimento que mais contribuiu para a 

criação de teorias e métodos para a seleção de projetos foi à área de P&D dada a 

necessidade das empresas estabelecerem processos para o lançamento de 

produtos cada vez mais baratos, com alta qualidade e de maneira mais rápida a 

partir dos meados da década de 1980 (MEREDITH; MANTEL JR., 1985) 

(WHEELWRIGHT; CLARK, 1993) (KILLEN; HUNT; KLEINSCHMIDT, 2008).  

 

Várias pesquisas foram feitas nesta área, sendo propostos modelos de 

pontuação para a seleção e avaliação de projetos utilizando-se dos métodos de 

programação matemática (WEINGARTNER, 1966) (MOORE; BAKER, 1969) 

(WILLIAMS, 1969) (LOCKETT; FREEMAN, 1970) (SOUDER, 1973) (FOX; BAKER; 

BRYANT, 1984) (MEREDITH; MANTEL JR., 1985). Alguns dos trabalhos mais 

seminais nesta área de conhecimento propunham modelos matemáticos formais 

para a construção de modelos de pontuação dos projetos (os chamados Scoring 
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Models), tendo como objetivo a seleção de projetos a partir da análise de variáveis 

financeiras, como taxa de retorno e custo de oportunidade. 

 

Deve-se denotar que nestes modelos, além das tradicionais variáveis 

financeiras empregadas inicialmente em Análise de Portfólio, foram utilizados 

variáveis não-financeiras para a pontuação dos projetos (como probabilidade de 

sucesso, distribuição de probabilidade, riscos de mercado, riscos técnicos, restrições 

de recursos, necessidades estratégicas, dados econômicos, desempenho da 

carteira, características especificas do produto criado, etc.), compondo assim 

modelos multicritérios (ARCHER; GHASEMZADEH, 1999) (COOPER; EDGETT; 

KLEINSCHIMIDT, 2001). 

 

Moore e Baker (1969) classificaram os modelos de seleção de projetos em 4 

(quatro) categorias: (i) modelos de scoragem – pontuações atribuídas a critérios de 

decisão sobre aspectos do projeto como um todo, caracterizando uma somatória de 

pontos; (ii) modelos econômicos – pontuação baseada em informações econômicas 

ou financeiras como valor presente líquido ou taxa de retorno; (iii) modelos de 

otimização limitada – que procura traduzir dados de teor econômico em informações 

sobre restrições de recursos e assim determinar os projetos que podem ser 

executados à luz destas restrições; (iv) modelo de análise de risco – que realiza 

simulações com várias informações sobre o projeto e permite analisar o grau de 

risco de um dado projeto ou do portfólio como um todo. 

 

Ainda em relação aos modelos de escoragem, é possível que os projetos sejam 

selecionados utilizando-se de métodos de abordagem cardinal ou ordinal para a 

comparação dos projetos. Na abordagem cardinal, os projetos recebem notas dos 

avaliadores (ou de comitês de avaliação de projetos) sobre seu valor intrínseco de 

contribuição ao portfólio de projeto, em escalas previamente definidas (por exemplo, 

de 0 a 10). Assim, os projetos que obtiverem as notas mais altas serão os 

potencialmente selecionados.  

 

Dois problemas podem surgir nesta abordagem: (i) a dificuldade dos 

avaliadores em atribuir uma nota por conta de falta de informações sobre os 

benefícios; (ii) a possibilidade de haver vários projetos com a mesma pontuação 
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final. Na abordagem ordinal, os projetos também recebem notas, porém estas notas 

são específicas e não podem ser repetidas. Ou seja, se o comitê estiver avaliando 

10 (dez) projetos, apenas um projeto receberá a nota 10, outro a nota 9, outro a nota 

8, e assim sucessivamente. Como um projeto será avaliado sob vários critérios e em 

cada critério ele poderá receber notas diferentes, os projetos selecionados serão 

aqueles que tiverem a maior somatória de pontos a partir das notas recebidas nos 

vários critérios. Em tese, esta ordem mais clara sana os problemas apontados para 

a abordagem da cardinalidade (COOK; SEIFORD, 1982) 

 

Baker e Freeland (1975) realizaram um estudo exploratório sobre as pesquisas 

realizadas a respeito de métodos de seleção de projetos e identificaram que, de 

maneira geral, os métodos de seleção poderiam ser reclassificados como: (i) 

métodos de gestão de benefícios – respondentes são solicitados a avaliar os 

potenciais benefícios de um projeto (sejam eles quantitativos ou qualitativos) a partir 

de informações subjetivas sobre características dos projetos em avaliação; estes 

métodos podem ser descritos como procedimentos para coleta e integração de 

dados objetivos e subjetivos sobre os benefícios; estes métodos podem usar de 

comparação entre projetos, de modelos de scoragem com multicritérios ou de 

avaliação de contribuição dos benefícios a partir de requisitos do produto (como 

custo-benefício, análise de risco e árvores de decisão); (ii) métodos de alocação de 

recurso – os quais têm por objetivo avaliar a quantidade de recursos humanos, 

financeiros e materiais a serem utilizados por cada projeto e qual a distribuição 

destes recursos entre os projetos para garantir uma situação de balanceamento do 

portfólio e uso otimizado dos recursos. 

 

O método AHP (Analytic Hierarchy Process) foi criado por Thomas L Saaty na 

década de 1980 com o objetivo de suportar processos de tomada de decisão que 

envolvam critérios subjetivos (SAATY, 2008) e tem sido utilizado em seleção e 

priorização de projetos pelo fato de permitir que se avalie um projeto considerando 

critérios múltiplos que são transformados em dados matemáticos. O método AHP “é 

uma teoria de mensuração através de comparações de pares de alternativas e usa a 

opinião de especialistas para derivar escalas de prioridades” (SAATY, 2008), o que 

posteriormente permite uma comparação matemática dos vários projetos em 

avaliação. Neste sentido, o método AHP ao mesmo tempo combina características 
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das abordagens dos modelos de escoragem (MOORE; BAKER, 1969), dos métodos 

de gestão de benefícios (BAKER; FREELAND, 1975) e dos métodos de 

programação matemática (WEINGARTNER, 1966) (MOORE; BAKER, 1969) 

(WILLIAMS, 1969) (LOCKETT; FREEMAN, 1970) (SOUDER, 1973) (FOX; BAKER; 

BRYANT, 1984) (MEREDITH; MANTEL JR., 1985). 

 

A depender do tipo de projeto a ser avaliado durante o processo de seleção, há 

técnicas mais adequadas ou menos adequadas para esta tarefa. Moore e Baker 

(1969) argumentam que projetos de P&D tendem a ser mais adequadamente 

avaliados quando utilizados modelos de scoragem, pois estes incorporam várias 

informações que transcendem aos aspectos econômico-financeiros que são de difícil 

avaliação em projetos de inovação. Projetos que se utilizem dos modelos 

econômicos deverão necessariamente possuir dados de ordem econômica como 

taxa de retorno, valor presente líquido, fluxo de caixa esperado, entre outros, com 

certo grau de exatidão para que o modelo possa funcionar adequadamente.  

 

Apesar da recomendação de Moore e Baker em utilizar modelos de scoragem 

para seleção de projetos, Cooper, Edgett e Kleinschimidt (2001) identificaram 

através de pesquisa empírica que o método mais utilizado pelas empresas são os 

métodos financeiros, sendo citados por 77,3% dos respondentes como os métodos 

mais utilizados em suas empresas. Neste trabalho, os autores recomendam que as 

empresas adotem modelos híbridos de seleção e priorização de projetos para que o 

processo de GPP atenda às diversas facetas contidas em um processo como este. 

 

Além das questões técnicas sobre o uso de modelos de seleção de projetos, 

devem ser consideradas como fatores críticos de sucesso as questões relacionadas 

(MEREDITH; MANTEL JR., 1985) (ARCHER; GHASEMZADEH, 1999): (i) à 

adequação do modelo adotado à realidade de tomada de decisão da organização; 

(ii) a capacidade do modelo em trabalhar com múltiplos períodos e simular vários 

aspectos internos e externos á organização, de maneira que a decisão seja 

otimizada; (iii) a flexibilidade do modelo em responder às várias situações, 

informações e resultados esperados; (iv) à facilidade de uso do modelo pelos 

participantes quando do processo de seleção; (v) aos custos de implementação ser 

coerentes com os resultados obtidos. 
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A seleção de projetos não é uma atividade de execução única no ciclo de vida 

de gestão de um portfolio. Pelo contrario, dado que as variáveis internas e externas 

ao portfólio podem sofrer alterações ao longo do ciclo de vida de execução de um 

portfólio, de tempos em tempos é necessário que sejam avaliados os critérios de 

seleção dos projetos a ponto de um projeto ser descontinuado para que outro possa 

fazer ser incorporado à carteira de projetos e assim garantir a qualidade do portfólio 

(ARCHER; GHASEMZADEH, 1999) (COOPER; EDGETT; KLEINSCHIMIDT, 2000).  

 

Como resposta a este problema, diferentes modelos de seleção de projetos 

podem ser adotados na medida em que o projeto avança em seu ciclo de vida, 

caracterizando desta forma uma seleção de projetos em fases (ou seja, a cada início 

de fase o projeto deve ser reavaliado sobre sua continuidade no portfólio, sendo 

utilizado em cada estágio um modelo diferente para avaliação do projeto) (MOORE; 

BAKER, 1969) (COOPER; EDGETT; KLEINSCHIMIDT, 2000). Diferentes modelos 

também podem ajudar a visualizar o problema da seleção de projetos sob várias 

visões, conforme o objetivo dos decisores e gestores (SOUDER, 1973). 

 

 

 

Figura 7 – Modelo para seleção de portfólio de projeto 

Fonte: Adaptado de ARCHER & GHASEMZADEH, 1999. 
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Archer e Ghasemzadeh (1999) propuseram um modelo para a seleção de 

projetos que consiste de 6 (seis) estágios discretos e inter-relacionados, conforme a 

figura 7 e que pode ser assim descrito: 

• Desenvolvimento estratégico – estagio de preparação ao processo de 

criação do portfólio de projetos, consiste basicamente (i) da 

determinação do foco e diretrizes estratégicas pelos líderes da 

organização, (ii) da definição das limitações de recursos e (iii) da 

escolha das técnicas de seleção de projetos a serem empregadas no 

processo; 

• Pré-triagem – estágio que tem por objetivo avaliar se os projetos 

propostos, individualmente, estão alinhados com as diretrizes 

estratégicas estabelecidas pela organização; caso contrário, os projetos 

são descartados do processo; 

• Análise individual dos projetos – uma vez que os projetos estejam 

aderentes ao foco e estratégia da organização, são realizadas análises 

individuais dos projetos segundo um conjunto de atributos comuns a 

todos os projetos (tais como valor presente líquido, taxa interna de 

retorno, entre outros); o objetivo deste estágio é garantir que cada 

projeto possua uma nota (ou score) e posteriormente possam ser 

comparados entre si no estágio seguinte; 

• Triagem – neste estágio, alguns projetos podem ser eliminados por não 

atenderem a critérios mínimos exigidos pelos tomadores de decisão 

(comumente chamado de comitês de seleção); 

• Seleção de portfólio ótimo – neste momento do processo, os projetos 

são submetidos a um comitê de seleção de projetos que analisa a 

contribuição de cada projeto ao portfólio e determina quais serão os 

projetos selecionados ou não, de acordo com os critérios previamente 

estabelecidos; 

• Ajuste de portfólio – neste estágio final, o comitê de seleção utiliza de 

seu conhecimento e experiência para avaliar se o portfólio está de 

acordo com o pretendido originalmente, realizando assim um 
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balanceamento final do portfólio através da incorporação ou exclusão de 

projetos ao portfólio. 

 

Englund e Graham (1999), a partir de suas experiências com o processo de 

seleção e priorização de projetos em empresas que pesquisam e desenvolvem 

produtos (como a HP - Hewlett-Packard), apresentam recomendações para 

aumentar o sucesso no alinhamento dos projetos à estratégia organizacional: 

• Estabelecer comitês de alta gestão para a supervisão de processos de 

seleção de projetos como maneira de garantir alinha estratégico; 

• Focar prioritariamente nos objetivos da organização para a seleção dos 

projetos antes de considerar as restrições de recurso; 

• Estabelecer um sistema para gestão de projetos e alinhá-lo às 

estratégias organizacionais; 

• Estabelecer critérios de seleção e priorização de Projetos consistentes e 

adequados à realidade da organização; 

• Selecionar projetos baseado em rankings de prioridade competitiva; 

• Reduzir o numero de projetos para minimizar a chance de 

descontinuidade dos projetos em tempo de execução; 

• Gerenciar o uso compartilhado de recursos para a execução dos 

Projetos; 

• Usufruir o máximo possível das lições aprendidas obtidas durante o 

processo; 

• Criar um modelo para relacionar os Projetos à estratégia e suportá-los 

com autenticidade e integridade. 

 
2.3.2.2. A GPP como um processo integrado 

 

Conforme visto na seção anterior, a seleção de projetos é um passo importante 

na criação de portfólio de projetos, mas há que se diferenciar a seleção de projetos 

do processo de GPP. 

 

Enquanto a seleção de projetos tem por objetivo avaliar um projeto 

individualmente (segundo critérios pré-estabelecidos) e determinar se este projeto 

representa um bom investimento para uma companhia, a GPP refere-se a um 
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processo dinâmico e integrado que tem por objetivo avaliar a viabilidade e 

alinhamento estratégico de vários projetos ao mesmo tempo, em um formato de 

portfólio de projetos, sendo para tanto avaliados, selecionados e priorizados novos 

projetos enquanto outros projetos correntes podem ser acelerados, cancelados ou 

despriorizados (COOPER; EDGETT; KLEINSCHIMIDT, 2001) (GHASEMZADEH; 

ARCHER, 2000) (KERZNER, 2006).  

 

Uma definição importante neste ponto do trabalho diz respeito ao conceito de 

portfólio, sendo agora direcionado para o tema de projetos. Um portfólio de projetos 

é um grupo de projetos submetidos ao patrocínio de uma organização em particular 

e que disputam recursos entre si dentro do portfólio (ARCHER; GHASEMZADEH, 

1999).  

 

 

Figura 8 – Relacionamentos de Portfólio 

Fonte: PMI, 2013b 

 

Segundo o PMI (2013b), um portfólio é uma coleção de projetos e/ou 

programas e outros trabalhos que são agrupados para facilitar a efetiva gestão para 

que sejam atingidos os objetivos estratégicos. Os componentes de um portfólio 

devem ser quantificáveis, ou seja, devem possuir atributos que permitam aos 

gestores de um portfólio de projetos mensurá-los, classificá-los e priorizá-los sempre 
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que necessário. Não é obrigatório que os componentes do portfólio (ou projetos) 

sejam interdependentes ou diretamente relacionados, mas é importante que um 

portfólio reflita uma visão de investimentos em um dado momento, conforme ilustra a 

figura 8. 

 

Neste sentido, a GPP pode ser vista como uma evolução natural da atividade 

de seleção de projetos e representa um processo mais holístico e integrado 

(considerando conhecimentos, perfis, ferramentas e técnicas), sendo composto por 

vários estágios de decisão, tendo como objetivo criar e gerenciar de maneira 

centralizada portfólios de projetos alinhados às diretrizes estratégicas estabelecidas 

por uma organização à luz de suas restrições financeiras, de tecnologia, de tempo e 

de recursos humanos (GHASEMZADEH; ARCHER, 2000) (PENNYPACKER, 2005) 

(PMI, 2013b). 

 

É importante também que seja denotada a diferença que existe entre a GPP e 

a gestão de projetos: enquanto nesta última o objetivo é garantir que o projeto seja 

executado da maneira correta (“doing projects right”), o objetivo da GPP é executar 

os projetos corretos (“doing the right projects”) (COOPER; EDGETT; 

KLEINSCHIMIDT, 2000) (PENNYPACKER, 2005) (PMI, 2013b). Em outros termos, a 

GPP é um mecanismo que auxilia as empresas a escolherem os melhores projetos 

ao ponto em que a gestão de projetos auxilia as empresas a entregarem seus 

projetos dentro do escopo, prazo e custos estabelecidos. 

 

Considerando-se que em uma organização as atividades de gestão de 

portfólios, gestão de programas e gestão de projetos podem ser executadas de 

maneira concomitante e complementar, é importante que seja esclarecida em quais 

esferas organizacionais estas abordagens são aplicáveis. A figura 9 abaixo 

representa de maneira esquemática o posicionamento destas abordagens na 

pirâmide organizacional e seus relacionamentos. 
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Figura 9 – Um contexto organizacional de Gestão de Portfólio 

Fonte: adaptado de PMI, 2013b 

 

Além da diferença destas abordagens em relação ao contexto organizacional, 

outros fatores podem determinar as principais diferenças entre gerenciamento de 

projetos, programas e portfólios, conforme apresentado no quadro abaixo (PMI, 

2013a):  

 

 PROJETOS PROGRAMAS PORTFÒLIOS 

Escopo Projetos possuem objetivos 

definidos. O escopo é 

elaborado progressivamente 

durante o ciclo de vida do 

projeto. 

Os programas possuem um escopo 

maior e fornecem benefícios mais 

significativos. 

Os portfólios possuem 

um espoco de negócio 

que muda com os 

objetivos estratégicos da 

organização. 

Mudança Os gerentes de projetos 

esperam mudanças e 

implementam processos 

para manter as mudanças 

Os gerentes de programas devem 

esperar mudanças tanto de dentro 

como de fora do programa e estar 

preparado para gerenciá-las. 

Os gerentes de portfólios 

monitoram continuamente 

as mudanças ocorridas 

no ambiente mais amplo 
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gerenciadas e controladas. da organização. 

Planeja 

mento 

Os gerentes de projetos 

elaboram progressivamente 

planos detalhados no 

decorrer do ciclo de vida do 

projeto a partir de 

informações de alto nível. 

Os gerentes de programas 

desenvolvem o plano geral do 

programa e criam planos de alto 

nível para orientar o planejamento 

detalhado o nível dos componentes. 

Os gerentes de portfólios 

criam e mantem 

comunicação e processos 

necessários ao portfólio 

global. 

Gerencia

mento 

Os gerentes de projetos 

gerenciam a equipe de 

projeto para atender aos 

objetivos do projeto. 

Os gerentes de programas 

gerenciam a equipe do programa e 

os gerentes de projetos; eles 

provêm visão e liderança global. 

Os gerentes de portfólios 

podem gerenciar ou 

coordenar a equipe de 

gerenciamento de 

portfólios. 

Sucesso O sucesso é medido pela 

qualidade do produto e do 

projeto, pontualidade, 

conformidade orçamentária 

e grau de satisfação do 

cliente. 

O sucesso é medido pelo grau em 

que o programa atende ás 

necessidades e os benefícios para 

os quais foi executado. 

O sucesso é medido em 

termos de desempenho 

agregado dos 

componentes do portfólio. 

Monitora

mento 

Os gerentes de projetos 

monitoram e controlam o 

trabalho de elaboração dos 

produtos, serviços ou 

resultados para os quais o 

projeto foi realizado. 

Os gerentes de programas 

monitoram o progresso dos 

componentes do programa para 

garantir que os objetivos, 

cronogramas, orçamento e 

benefícios globais do mesmo sejam 

atendidos. 

Os gerentes de portfólio 

monitoram o 

desempenho e os 

indicadores de valor 

agregado da carteira. 

Quadro 1 – Resumo comparativo de gerenciamento de projetos, programas e 

portfólios - Fonte: PMI (2013a). 

 

Autores apontam como potenciais benefícios do uso do processo de GPP nas 

organizações (COOPER; EDGETT; KLEINSCHIMIDT, 2000) (PENNYPACKER, 

2005): 

• Prover uma estrutura para selecionar os melhores projetos, de maneira 

lógica; 

• Maximizar retornos financeiros e gastos com tecnologia; 

• Manter a posição do negócio competitiva; 

• Alocar recursos escassos de maneira apropriada; 

• Forjar o alinhamento entre a estratégia do negócio e a seleção dos 

projetos; 

• Atingir um foco maior nas decisões de investimento; 
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• Garantir o balanceamento correto entre projetos e investimentos; 

• Comunicar as prioridades dos projetos tanto na vertical quanto na 

horizontal na estrutura organizacional e obter comprometimento; 

• Prover maior objetividade na seleção de projetos. 

 

Informações como objetivos estratégicos, prioridades da organização, 

benefícios financeiros e intangíveis, disponibilidade e alocação de recursos e 

diferentes níveis de riscos dos projetos são importantes insumos para a execução do 

processo de GPP e podem influenciar positiva ou negativamente no sucesso de um 

portfólio de projetos (COOPER; EDGETT; KLEINSCHIMIDT, 2000) 

(GHASEMZADEH; ARCHER, 2000).  

 

Pesquisa realizada por Killen, Hunt e Kleinschmidt (2008) junto a 60 (sessenta) 

empresas australianas identificou como desafios ao uso da GPP nas organizações: 

• Estabelecer um processo formal, centralizado e com boa comunicação; 

• A necessidade de a GPP seja suportada por todas as áreas e níveis 

relevantes na organização; 

• A falta de tempo e de recursos para implementar o processo; 

• A garantia de que o portfólio de projetos reflita a estratégia da 

organização, principalmente em termos de ações de longo prazo. . 

 

Engwall e Jerbrant (2003) realizaram estudos de caso sobre a alocação de 

recursos em vários projetos simultaneamente e consideram que esta atividade em 

ambientes multi-projetos (à semelhança de empresas que praticam GPP) representa 

um dos maiores desafios aos gestores dos portfólios (o que os autores denominaram 

de “Síndrome de Alocação de Recursos”).  

 

Ainda segundo os autores, as causas que geram esta síndrome podem ser 

descritas como (i) falhas na priorização das atividades dos projetos, (ii) a sobrecarga 

de esforço nas alocações dos recursos, (iii) a falta de controle efetivo dos recursos 

alocados aos projetos e à operação da empresa, (iv) a fim de obter recursos mais 

facilmente, o fato de gerentes de projeto atribuírem a seus projetos uma urgência e 
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prioridade que os projetos de fato não tem, consumindo recursos que seriam 

importantes em outros projetos. 

 

2.3.2.3. Atividades da GPP 
 

Várias evoluções e melhorias foram sendo propostas pelos autores ao 

processo de GPP no decorrer do tempo e atualmente este processo pode ser 

composto das seguintes atividades: 

• Estabelecimento de Estrutura organizacional – criação e 

estabelecimento de comitês de trabalho na organização com o objetivo 

de executar e monitorar as atividades do processo; estes comitês podem 

ser formados por membros da alta direção, gerentes funcionais, gerentes 

dos projetos e clientes internos para garantir legitimidade e 

representatividade das decisões (ENGLUND; GRAHAM, 1999) (ARTTO; 

DIETRICH, 2007); 

• Identificação de potenciais projetos (ou inventário de componentes) – 

levantamento dos projetos correntes, dos projetos propostos e dos 

projetos que estão no aguardo de aprovação; devem ser descritas as 

informações sobre os projetos tais como prazos, custos, orçamentos, 

dependências, iniciativas estratégicas, benefícios esperados, riscos, 

prioridade relativa, valor e recursos necessários (ENGLUND; GRAHAM, 

1999) (PENNYPACKER, 2005) (KERZNER, 2006) (PMI, 2013b); 

• Categorização de projetos – com o objetivo de classificar os projetos em 

grupos afins e assim suportar o processo de tomada de decisão através 

da comparação de projetos que possuam semelhanças; a categorização 

ajuda também a organização a identificar se há categorias de projetos 

com falta ou excesso de projetos à luz de seus objetivos estratégicos 

(ENGLUND; GRAHAM, 1999) (ARTTO; DIETRICH, 2007) (PMI, 2013b); 

• Criação de critérios de avaliação dos projetos – para cada categoria de 

projetos, são necessários que sejam identificados e claramente descritos 

os critérios que farão parte do modelo de seleção e priorização dos 

projetos, estabelecendo assim atributos de avaliação e comparação 

entre os projetos; quanto mais objetivos forem estes critérios, mais 

assertivas serão as atividades de seleção e priorização dos projetos; 
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pesos relativos podem ser atribuídos a cada critério estabelecido para 

diferenciar a importância dos critérios dentro do modelo proposto 

(MEREDITH; MANTEL JR., 1985) (ENGLUND; GRAHAM, 1999) 

(KERZNER, 2006) (ARTTO; DIETRICH, 2007) (PMI, 2013b); 

• Avaliação dos projetos – aplicação dos critérios de avaliação a cada 

projeto, resultando em uma lista de projetos devidamente “escorados”, 

em uma forma de ranking (ENGLUND; GRAHAM, 1999) 

(PENNYPACKER, 2005) (KERZNER, 2006) (PMI, 2013b); 

• Levantamento de capacidade e recursos de organização – para suportar 

o processo de seleção de projetos o sentido de quantos projetos podem 

ser executados dentro do portfólio, é necessário que a organização 

previamente identifique a capacidade disponível que tem rem relação a 

recursos humanos, físicos e financeiros, o que ajudará a estimar o ponto 

de corte dos projetos a serem selecionados e priorizados (ENGLUND; 

GRAHAM, 1999); 

• Seleção dos projetos – com base na lista de projetos identificados, 

categorizados, avaliados e classificados em termos de pontuação (score) 

e na capacidade da organização em executar os projetos, esta atividade 

tem por objetivo recomendar quais projetos deverão ser selecionados 

para compor o portfólio (ENGLUND; GRAHAM, 1999) (PENNYPACKER, 

2005) (KERZNER, 2006) (PMI, 2013b); estar nesta lista não significa 

necessariamente que o projeto será selecionado, uma vez que ainda há 

a atividade de balanceamento de projetos que pode alterar a lista de 

projetos a serem de fato selecionados; 

• Priorização dos projetos – nesta atividade, os projetos recomendados 

para seleção são priorizados para serem executados no portfólio de 

acordo com as diretrizes ou urgências impostas pela organização, sendo 

também levado em conta as dependências existentes entre os projetos 

em termos de precedência e sucessão (ENGLUND; GRAHAM, 1999) 

(PENNYPACKER, 2005) (KERZNER, 2006) (PMI, 2013b); 

• Balanceamento do portfólio de projetos – com o objetivo de obter o 

melhor mix de projetos dentro do portfólio criado, esta atividade permite 

com que os tomadores de decisão sobre o portfólio possam incluir novos 
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projetos, excluir projetos existentes e assim alterar a composição de um 

portfólio; esta ação está baseada na premissa de que os modelos 

matemáticos ou de scoragem possam não estar completamente 

adequados às diretrizes estratégicas, bem como nem sempre consiga 

traduzir as demandas pessoais dos gestores; ainda que seja uma 

atividade possível, deve-se tomar o cuidado de não retirar a legitimidade 

das decisões tomadas pelos executivos em tempo de seleção e 

priorização dos projetos, sob pena de desestabilizar o processo de GPP 

na organização (ENGLUND; GRAHAM, 1999) (PMI, 2013b); 

• Autorização – esta atividade formalmente aloca os recursos financeiros e 

humanos requeridos para a execução dos projetos do portfólio, 

representando assim um marco de início do portfólio na organização 

junto às partes interessadas (PMI, 2013b); 

• Monitoramento e controle – métricas são capturadas para avaliar o 

desempenho de cada projeto dentro do portfólio, podendo alguns 

projetos ser descontinuados caso não estejam mais aderentes aos 

objetivos do portfólio bem como novos projetos serem incorporados ao 

portfólio (PENNYPACKER, 2005); são exemplos de métricas de um 

portfólio de projetos (PMI, 2013b): atingimento de metas, contribuição 

financeira, desenvolvimento e manutenção de ativos, satisfação do 

usuário, perfil do risco, capacidade dos recursos, ROI, valor presente 

líquido, entre outros; 

• Reporte e revisão – deve haver uma adequada comunicação aos 

interessados em um portfólio de projetos (a saber, os gerentes de 

projetos e programas, os gerentes do portfólio, o patrocinador do 

portfólio, bem como as partes interessadas neste portfólio, 

especificamente) sobre o conteúdo do portfólio e os resultados obtidos a 

cada período de tempo (ARTTO; DIETRICH, 2007) (PMI, 2013b); as 

revisões de portfólio têm por objetivo garantir que o portfólio de projetos 

continue aderente aos objetivos para o qual foi criado, sendo possível 

que projetos sejam descontinuados por não estarem mais aderentes ao 

portfólio e projetos sejam incorporados para garantir o atingimento dos 

objetivos do portfólio (COOPER; EDGETT; KLEINSCHIMIDT, 2001) 

(ARTTO; DIETRICH, 2007); 
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• Replanejamento ou Mudança Estratégica – por vezes, as premissas 

consideradas para a criação de um portfólio mudam ou mesmo o cenário 

econômico externo ou o ambiente organizacional interno sofrem 

alterações, sendo requerido que o portfólio seja replanejado caso haja 

grandes mudanças estratégicas a serem implementadas; neste 

momento, os líderes e gestores devem avaliar o impacto das mudanças 

percebidas e replanejar o portfólio para garantir o sucesso da 

organização a partir de seus projetos (PENNYPACKER, 2005) (PMI, 

2013b). 

 

O PMI (2013b) em seu Standard for Portfólio Management se utiliza também de 

algumas das atividades propostas acima para a composição de seu processo de 

GPP e propõe uma ordem de execução e relacionamento destas atividades, 

conforme a figura 10. 

 

 

 

Figura 10 – Relacionamento dos processos de Gestão de Portfólio através da 

companhia 

Fonte: adaptado de PMI, 2013b 
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Dentro do processo cíclico de GPP, há um primeiro momento que se refere à 

criação do portfólio de projetos (o que podemos chamar de alinhamento, que vai 

desde a identificação dos componentes até a autorização dos projetos na 

organização) e tipicamente ocorre uma a duas vezes ao ano, em períodos pré-

determinados pela organização. Posteriormente, a cada trimestre ou mesmo 

semestre são realizadas as atividades de monitoramento e controle, reporte e 

replanejamento do portfólio para garantir sua aderência frente ao momento atual da 

organização e seus cenários internos e externos (PMI, 2013b). 

 

Uma percepção equivocada que pode surgir é de que a GPP não é aplicável a 

organizações que desenvolvem projetos para outras organizações, ou seja, 

empresas que tem por core business o desenvolvimento de projetos. Anselmo e 

Maximiano (2011) realizaram 3 (três) estudos de caso e identificaram que mesmo 

em organizações baseadas em projetos há a presença de boas práticas da GPPTIC. 

Neste caso, o foco da categorização, seleção e priorização dos projetos remete à 

necessidade da organização de compor um portfólio de serviços prestados através 

de um portfólio de projetos, o que viabiliza a operacionalização de seu modelo de 

negócios. A seleção dos projetos se pauta pelos tipos de projetos que esta empresa 

prestadora de serviços deseja realizar em aderência à sua proposta de valor e 

posicionamento estratégico. Naturalmente, ajustes são requeridos em tempo de 

execução do processo, mas a lógica geral e os passos do processo permanecem 

como propostos para as organizações que não são baseadas em projetos. 

 

2.3.2.4. Maturidade da GPP 
 

Com o objetivo de facilitar a institucionalização de processos de GPP nas 

organizações, Pennypacker (2005) propôs um modelo para avaliação de maturidade 

de portfólio de projetos. Este modelo é composto de 5 (cinco) níveis de maturidade e 

de 6 (seis) componentes de maturidade. Os níveis de maturidade identificam em 

qual estagio uma organização se encontra na institucionalização da GPP, usando 

como “régua” de avaliação os componentes de maturidade.  

 

Os níveis de maturidade são (PENNYPACKER, 2005): 1 – Inicial, quando não 

há processos e papéis organizacionais estabelecidos e as informações sobre o 
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portfólio não estão disponíveis; 2 – Estruturado, quando há processos básicos, os 

papéis estão definidos, o portfólio é revisado periodicamente, há inventário de 

projetos e critérios simples de priorização de projetos; 3 – Institucionalizado, quando 

o processo está institucionalizado na empresa como um todo e as informações sobre 

o portfólio são disponíveis e confiáveis para tomada de decisão; 4 – Gerenciado, 

quando o portfólio é avaliado em termos qualitativos e quantitativos, há repositório 

com informações do portfólio, objetivos comuns e métricas são estabelecidas para o 

portfólio e o valor do portfólio é maximizado através de critérios sobre estratégia; 5 – 

Em Otimização, quando o foco é a melhoria contínua do processo de GPP. Os 

componentes de maturidade são (PENNYPACKER, 2005): (i) Governança do 

Portfólio, (ii) Avaliação de oportunidades de projeto e Iniciação, (iii) Seleção e 

Priorização de Projetos, (iv) Gestão das Comunicações dos Projetos e Portfólio, (v) 

Gestão de Desempenho do Portfólio e (vi) Gestão de Recursos do Portfólio. A partir 

do uso deste modelo, uma organização consegue identificar em qual nível de 

maturidade ela se encontra em GPP, o que permite a ela estabelecer planos de 

melhoria para atingimento do nível pretendido de maturidade. 

 

2.3.3 Gestão de Portfólio de TIC (GPFTIC) 
 

Em artigo publicado na revista Harvard Business Review, Ross e Weill (2002) 

discutem as implicações decorrentes de os gerentes sêniores de uma organização 

delegar as decisões sobre investimentos em TIC aos gestores das áreas de TI:  

 

Decisão de TIC Papel dos gerentes seniores Consequências de abdicar das 

decisões 

Quanto nós 

deveríamos gastar em 

TIC? 

Definir o papel estratégico que TIC terá 

na companhia e então determinar o nível 

de investimento necessário para atender 

este objetivo 

A organização falha em desenvolver uma 

plataforma de TIC que viabiliza sua 

estratégia, ainda que faça altos 

investimentos em TIC 

Quais processos de 

negócio deveriam 

receber nossos 

investimentos? 

Tornar as decisões claras sobre quais 

iniciativas de TIC serão suportadas 

financeiramente ou não 

A falta de foco confunde a área de TIC, 

que tenta entregar muitos projetos que 

tem pouco valor para a organização ou 

não pode ser bem implementado 

simultaneamente 
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Quais capacidades de 

TIC precisam ser 

corporativas? 

Decidir quais capacidades de TIC serão 

providas de maneira centralizada ou 

quais serão desenvolvidas 

individualmente pelas unidades de 

negócio 

Técnica excessiva e padronização de 

processo limitam a flexibilidade das 

unidades de negócio, ou frequentes 

exceções aos padrões aumentam custos 

e limitam sinergia entre áreas 

Quão bom devem ser 

os nossos serviços de 

TIC? 

Decidir quais características são 

necessárias a partir de uma análise de 

custo X benefício 

A organização pode pagar por opções de 

serviços que por vezes não valem os 

custos 

Quais riscos de 

segurança e 

privacidade nós 

aceitaremos? 

Conduzir a tomada de decisão sobre o 

equilíbrio entre segurança e privacidade e 

a conveniência de implementá-las na 

organização 

Uma ênfase exacerbada em segurança e 

privacidade pode ser inconveniente aos 

usuários, ao mesmo tempo em que pouca 

ênfase pode gerar vulnerabilidades  

Quem será 

responsabilizado se 

uma iniciativa de TIC 

falhar? 

Designar um executivo de negócio para 

ser responsável para todo projeto de TI 

O valor que os sistemas trazem ao 

negócio nunca é percebido 

 

Quadro 2 – O que acontece quando gerentes seniores ignoram suas 

responsabilidades sobre TI 

Fonte: ROSS & WEILL (2002). 

 

Todas estas decisões de TIC e suas implicações expostas acima de maneira 

direta ou indireta abordam práticas propostas pela GPFTIC e servem então como 

ponto de partida para a definição e entendimento deste processo. 

 

Até então neste trabalho temos utilizado o conceito de portfólio para se referir a 

um conjunto de projetos que estão sendo desenvolvidos através de uma abordagem 

de carteira de investimentos. Mais do que um conjunto de projetos, um portfólio de 

TIC, segundo Cameron (2005), é um conjunto de ativos de TIC, de processos, de 

capital humano e projetos de investimentos alocados a estratégias de negócio de 

acordo com um balanceamento ideal baseado em premissas e desempenhos 

futuros.  

 

A GPFTIC pode ser definida como “gerenciar TIC como um portfólio de ativos 

similar a um portfólio financeiro e buscar melhorar o desempenho deste portfólio 

através do equilíbrio entre risco e retorno” (JEFFERY; LELIVELD, 2004). Segundo 
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Weill e Aral (2005), a GPFTIC ajuda a atingir os retornos de maneira mais efetiva 

porque provê á organização uma “lente comercial” aos investimentos de TIC. 

 

Os trabalhos mais seminais sobre este tema tratavam de portfólio de sistemas 

de informações, sendo posteriormente estendido o conceito para portfólios de TIC. 

Um dos primeiros autores a utilizar este conceito de portfólio especificamente para 

tratar de Sistemas de Informação foi McFarlan (1981). Sua proposta basicamente 

trata da seguinte proposição: os gestores de negócio e os responsáveis por 

Sistemas de Informação das organizações devem avaliar os riscos de projetos de 

sistemas de informação tanto individualmente, projeto a projeto, quanto os riscos de 

portfólio de projetos de sistemas de informação como um todo.  

 

Em linhas gerais, McFarlan (1981) entende que há riscos inerentes a cada 

projeto, individualmente, que podem não se manifestar nos projetos quanto tratados 

sob a abordagem de portfólio (assim como o contrário é verdadeiro: ou seja, há 

riscos do portfólio de projetos de TIC que não se manifestam nos projetos 

individuais). McFarlan identificou que a combinação das características de 

estruturação da gestão de projeto (ou formalismo com que um projeto deve ser 

planejado e gerenciado) e o grau de tecnologia empregado no projeto podem 

requerer abordagens diferentes em termos de gestão de projetos, devendo ser 

criados portfólio de projetos com as respectivas abordagens de gestão de projeto 

para cada tipo de portfólio de projetos de sistemas. 

 

De maneira análoga, porém tratando agora especificamente de portfólios de 

TIC, Weill e Olson (1989) também recomendam que os investimentos em TIC sejam 

gerenciados sob a abordagem de portfólios de investimentos de TIC. Para tanto, 

sugerem que os portfólios sejam divididos em 4 (quatro) categorias básicas: (i) 

Estratégica; (ii) Informacional; (iii) Transacional); (iv) Entrada. As 3 (três) primeiras 

categorias se referem às categorias propostas originalmente em 1985 por Lucas e 

Turner (e que neste trabalho tem sua descrição apresentada na seção 2.1.1, 

conforme artigo publicado em 1992).  

 

A quarta categoria de investimento de TIC foi identificada por Weill e Olson em 

seu trabalho ora citado e se refere aos investimentos de TIC necessários para que 
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uma empresa possa competir em determinado segmento ou indústria, não sendo 

razoável segundo os autores que se espere deste tipo de investimento algum 

retorno financeiro uma vez que ele seja sob certo aspecto um investimento 

mandatório, e não uma oportunidade.  

 

Weill e Vitale (1999) propuseram que de tempos em tempos as organizações 

devem fazer a avaliação formal da qualidade de seu portfólio de sistemas de 

informação, ao que estes autores chamaram de “saúde” do portfólio. A saúde de um 

portfólio de sistemas de informações pode ser definida como a combinação das 

avaliações individuais de gestores seniores de uma organização, tendo como itens 

de avaliação para cada sistema de informação (i) o valor percebido pela gestão, (ii) 

sua qualidade técnica (traduzido em qualidade do código-fonte, qualidade e 

confiabilidade dos dados, confiabilidade do sistema e facilidade de uso, portabilidade 

para outros sistemas operacionais e saídas geradas), (iii) o investimento realizado 

no sistema (seja na construção, manutenção e operação), (iv) a importância do 

sistema (o grau de dependência do negócio em relação ao sistema) e (v) o uso do 

sistema pela organização (medido através da intensidade de utilização pelos 

usuários).  

 

A partir da avaliação individual de cada sistema de informação à luz dos itens 

acima citados, é possível aos gestores de uma organização identificar quais são os 

sistemas de informação que devem ser alavancados (pois representam o “coração” 

do negócio), melhorados (pois tem alta percepção de valor dos gestores, mas baixa 

qualidade técnica), questionados (pois tem alta qualidade técnica, mas sua eficácia 

em termos de resposta ao negócio é questionável) ou eliminados (uma vez que os 

gestores não percebem seu valor, além de ter baixa qualidade técnica). 

 

A GPFTIC tem se tornado um tópico de fundamental importância para a gestão 

estratégica de TIC porque realiza a sincronização entre os objetivos de negócio de 

uma organização e seus investimentos em TIC através da abordagem de portfólio de 

projetos (CAMERON, 2005). Decorrente deste processo. é possível uma 

organização maximizar o valor e gerenciar riscos para aumentar o retorno de seus 

investimentos em TIC.  
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Segundo Rosser 2 (2001 apud CAMERON, 2005), a GPFTIC pode propiciar o 

alinhamento entre os objetivos de negócio e os investimentos de TIC através de 3 

(três) maneiras: (i) propiciando mais engajamento entre TIC e os negócios; (ii) 

oferecendo uma visão mais completa sobre todos os projetos a serem desenvolvidos 

ao considerar uma estratégia de negócios mais holística, ao invés de uma visão 

particular de cada projeto, individualmente; (iii) reduzindo o viés emocional dos 

participantes envolvidos na seleção e priorização de projetos, substituindo critérios 

subjetivos por critérios mais objetivos. 

 

A GPFTIC, à semelhança da GPP, deve ser tratada como um processo 

dinâmico, contínuo e integrado, com uma estratégia clara e definida, tendo por 

objetivo avaliar periodicamente o status dos investimentos de um portfólio de TIC e 

decidir quais das proposições serão executadas, canceladas ou mantidas para o 

máximo de valor da TIC ao negócio (KAMBIL; HENDERSON; MOHSENZADEH, 

1991) (CAMERON, 2005). 

 

Um processo de GPFTIC pode se realizar através dos seguintes passos 

(WEILL; ARAL, 1995) (CAMERON, 2005): 

• Identificação dos portfólios atual e futuro de TIC com seus respectivos 

ativos e projetos; 

• Entendimento sobre o desempenho dos ativos de TIC para avaliar se os 

resultados alcançados estão compatíveis com o esperado; 

• Determinação das capacidades de TIC para a realização de 

investimentos (seja em recursos financeiros, humanos, tecnológicos ou 

de infraestrutura); 

• Elaboração do plano de portfólio, definindo a abrangência e a 

profundidade que o portfólio deverá ter em termos de objetivos, quais 

expectativas mensuráveis existem e os limites de risco e retorno; 

categorias de investimentos e as metas de investimento em cada 

categoria devem também ser definidas; 

• Criação do portfólio de TIC através da categorização dos ativos e 

investimentos de TIC, consistindo de visões sobre as aplicações, 
                                                 
2 ROSSER, B. The Gartner Portfolio Management Tool for IT Investment. Stamford, CT: 
Gartner Research, October, 2001. 
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informações e dados, serviços e operações; deve ser alcançado o perfil 

de risco e retorno desejados para o portfólio; 

• Gestão do portfólio de TIC para garantir que os investimentos planejados 

em TIC estão efetivamente ocorrendo e se seus benefícios estão sendo 

realizados; uma contínua mensuração do portfólio deve ocorrer para 

gerar subsídios à tomada de decisão sobre a continuidade ou 

cancelamento de investimentos; mudanças em cenários externos que 

podem influenciar a composição do portfólio de TIC devem ser 

consideradas neste momento; 

• Avaliação dos benefícios dos projetos através de modelos financeiros 

para avaliação dos projetos; 

• Comunicação sobre o portfólio de TIC para a organização tendo como 

objetivos (i) demonstrar o novo planejamento estabelecido para a TIC, 

(ii) garantir que times de projetos entendam seus papeis e possam 

contribuir de maneira mais efetiva com os objetivos da organização; 

• Estabelecimento das politicas, processos, princípios e pessoas que farão 

a governança do portfólio de TIC, estabelecendo assim como o processo 

de gestão de portfólio deve ser realizada. 

 

Também à semelhança de outros processos, a GPFTIC pode ter sua 

maturidade avaliada e ações de institucionalização e melhoria podem ser tomadas 

por organizações que pretendam adotar este processo. Com este objetivo, Jeffery e 

Leliveld (2004) propuseram um modelo para avaliação das boas práticas de GPFTIC 

em que as organizações podem ser classificadas em 4 (quatro) estágios de 

maturidade, a saber: 

• Estágio zero – Ad Hoc: neste estágio inicial (onde se encontram a maior 

parte das organizações), as decisões sobre investimentos em TIC são 

tomadas de uma forma confusa, sem uma coordenação central, o que 

implica ter investimentos duplicados em ações semelhantes; 

• Estágio 1 – Definido: sendo de fato o primeiro estágio de maturidade, as 

organizações identificam e documentam os componentes que são chave 

para seus portfólios de TIC, sendo estimados os custos e benefícios dos 

ativos de TIC; os dados sobre os projetos de TIC são registrados em 
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uma base central, métodos para avaliação e priorização de 

investimentos são desenvolvidos; há controle orçamento e escritórios de 

projeto são estabelecidos; ainda que haja alguns controles, neste estágio 

ainda há dificuldades de se estabelecer um alinhamento claro entre o 

portfólio de TIC e as estratégias de negócio por conta da falta de 

padrões e crenças comuns; 

• Estágio 2 – Gerenciado: a principal diferença entre o estágio Gerenciado 

e o estágio anterior, o Definido, é que as organizações neste estágio 

possuem a capacidade de selecionar projetos de maneira objetiva e 

conseguem estabelecer alinhamento entre os projetos e as estratégias 

de negócio; 

• Estágio 3 – sincronizado: como estágio final de maturidade, neste 

estágio as organizações possuem a habilidade de estabelecer 

alinhamento entre o portfólio de TIC e as estratégias de negócio; são 

utilizadas métricas para avaliar o valor de um projeto durante todo seu 

ciclo de vida, bem como são avaliados os riscos tanto de projetos, 

individualmente, quanto no nível de portfólio; por estarem em um estágio 

sincronizado, as áreas de TIC destas organizações de maneira periódica 

buscam informações das áreas de negócio para garantir que os 

investimentos de TIC estão alinhados ao negócio. 

 

A tabela abaixo apresentada caracteriza com mais clareza a diferença entre 

cada estágio de maturidade do modelo de Jeffery e Leliveld (2004): 

 

Fator Definido Gerenciado Sincronizado 

Avaliação avançada   Inclusão de valor de 

opções qualitativas em 

decisões de 

investimento: 

monitoramento do 

valor agregado de 

projeto durante 

execução 

Mecanismo de 

Feedback 

  Feedbacks sobre 

alinhamento de TIC 
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com estratégia – 

avaliação de cada 

projeto 

Mensuração de 

Benefícios 

  Acompanhamento dos 

benefícios dos projetos 

após seu 

desenvolvimento; 

mensuração do valor 

da TIC durante todo o 

ciclo de vida do projeto 

Gestão de Portfólio 

Ativo 

  Entendimento do risco 

e retorno do portfólio 

Alinhamento 

Estratégico 

 Sessões de revisão 

anual entre unidades 

de negócio e área de 

TIC para discussão do 

alinhamento 

estratégico de TIC 

Sessões de revisão 

frequentes entre 

unidades de negócio e 

área de TIC para 

discussão do 

alinhamento 

estratégico de TI 

Métricas Financeiras  Uso de métricas 

financeiras para 

priorização (Retorno 

sobre Investimento, 

Valor Presente 

Líquido, Taxa Interna 

de Retorno) 

 

Gestão de Demandas  Esquema bem definido 

para triagem, 

categorização e 

priorização de projetos; 

abordagem de portfólio 

para estabelecer 

ranking de projetos 

 

Centralização Todos os projetos 

estão em uma base 

única; todas as 

despesas de TIC são 

controladas de 

maneira centralizada; 

escritórios de projeto 

 Use de software para 

portfólio – atualizações 

em tempo real sobre 

modificações, 

desempenho e “saúde” 
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são estabelecidos 

Padronização Aplicações e 

infraestrutura são bem 

definidas e 

documentadas  

Portfólio de TIC 

segmentados por 

ativos de TIC 

 

 

Quadro 3 – O Modelo de Maturidade de Gestão de Portfólio de TIC 

Fonte: JEFFERY & LELIVELD (2004). 

 

O modelo de maturidade ora apresentado não incorpora em seu nome a 

menção a projetos, mas pode-se perceber que a abordagem de projetos tem grande 

influência na determinação do nível de maturidade de um processo de GPFTIC, o 

que nos leva a afirmar que este modelo tem grande aproximação com a GPPTIC, 

que será tratado na seção seguinte deste capítulo. 

 

2.3.4 Gestão de Portfólio de Projetos de TIC (GPPTIC) 
 

Na seção anterior foram apresentados os fundamentos sobre a Gestão de 

Portfólio de TIC (GPFTIC). Outra variação de utilização do conceito de portfólio 

refere-se à Gestão de Portfólio de Projetos de TIC (GPPTIC).  

 

Enquanto a GPFTIC engloba tanto os projetos quanto os ativos de TIC na 

composição de um portfólio de TIC, a GPPTIC engloba específica e tão somente os 

projetos de TIC, sendo uma derivação clara e direta da GPP apresentada 

anteriormente. A oportunidade que as organizações encontram ao adotar a GPPTIC 

é a de combinar em uma mesma abordagem os benefícios da gestão de portfólio 

(com uma perspectiva financeira) e da gestão de projetos de TIC (BONHAM, 2005).  

 

A necessidade de se escolher os melhores projetos de TIC em uma 

organização se deve em linhas gerais a 4 (quatro) fatores (MCFARLAN; 

MCKENNEY; PYBURN, 1983): (i) a rápida mudança da tecnologia, exigindo dos 

gestores e usuários habilidade na integração dos vários recursos de TIC; (ii) a 

escassez de recursos organizacionais como profissionais de TIC qualificados (tanto 

técnicos como de gestão) e de recursos financeiros nas organizações pode 
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representar em algum momento empecilho para o desenvolvimento de projetos de 

TIC; (iii) como projetos de TIC por vezes implementam aplicações e infraestrutura 

que serão utilizados durante longo período, há a constante tendência das 

organizações de se integrar seus ativos de TIC; (iv) a TIC é uma ferramenta 

viabilizadora de grande parte das iniciativas estratégicas das organizações. 

 

Foram encontrados poucos trabalhos que tratam direta e especificamente sobre 

a GPPTIC, sendo estes trabalhos mais recentes em termos de publicação. O quadro 

abaixo apresenta os trabalhos encontrados e respectivas informações: 

 

Autores Ano Tema/Objetivo 

MORAES & 

LAURINDO 

2003 Estudo de caso sobre seleção de projetos de TIC em 

empresa de materiais de construção 

BONHAM 2005 Livro que aborda vários tópicos necessários sobre a adoção 

de GPPTIC tais como atividades, escritório de projetos, 

técnicas, etc.  

CAMERON 2005 Discussão sobre os benefícios que a GPPTIC pode trazer ao 

alinhamento estratégico entre o negócio e a TIC 

D’AMICO 2005 Proposição de principais atividades para a realização de 

GPPTIC 

CALDERINI et al 2005 Estudo sobre os benefícios do uso da Gestão de Portfólio de 

Projetos para projetos de TIC 

CAO, DIN & TIAN 2006 Discussão sobre as ações que áreas de TIC devem executar 

para selecionar projetos de TIC alocar recursos sob uma 

perspectiva de portfólios 

BARDHAN, 

KAUFMANN & 

NARANPANAWE 

2006 Proposição de um modelo matemático para a priorização de 

projetos de TIC utilizando Opções Reais 

CUBELES-

MÁRQUEZ 

2008 Apresentação de fundamentos sobre a origem e uso da 

GPPTIC 

CHO 2010 Tese de doutorado sobre seleção de portfólio de projetos de 

TIC 

 

Quadro 4 – Trabalhos sobre Gestão de Portfólio Projetos de TIC 

Fonte: próprio autor 
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Autores propõem que a GPPTIC seja executada através dos seguintes passos 

(D’AMICO, 2005) (BONHAM, 2005): 

• Entender as metas estratégicas da organização para entender como os 

projetos de TIC devem responder a estas metas; 

• Estabelecer um time de gestão de portfólio que seja multifuncional e 

garanta uma visão e decisão que contemple as varias necessidade e 

diversidades; 

• Realizar um inventário dos projetos de TIC com as informações que 

darão suporte ao processo de tomada de decisão; 

• Realizar o alinhamento dos projetos de TIC em relação às metas 

identificadas; 

•  Priorizar os projetos com base em algum critério objetivo (sistemas de 

escoragem); 

• Alocar recursos aos projetos com maior pontuação no sistema de 

escoragem; 

• Reavaliar regularmente o portfólio de projeto de TIC para garantir 

constante alinhamento dos projetos de TIC às metas da organização; 

• Avaliar os benefícios propostos pelos projetos de TIC. 

 

As principais vantagens de se aplicar a abordagem de GPP aos projetos de TIC 

são (D’AMICO, 2005) (CUBELES-MÁRQUEZ, 2008): 

• Alinhar de maneira dinâmica os projetos de TIC com objetivos de 

negócio; 

• Maximizar os retornos sobre os investimentos de TIC; 

• Tornar as atividades de seleção e priorização de projetos de TIC 

transparente para toda a organização; 

• Garantir que as diversas áreas e TIC tenham uma linguagem comum, 

compartilhem a mesma visão dos riscos e colaborem na tomada de 

decisão; 

• Consolidar e reduzir o número de projetos redundantes de TIC e eliminar 

projetos inadequados; 

• Redirecionar investimentos de TIC de projetos de baixo valor para 

projetos de alto valor; 
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• Permitir que todos responsáveis pelos recursos planejem suas 

alocações com maior eficiência.  

 

Bonham (2005) aborda sobre a seleção e priorização dos projetos de TIC e o 

balanceamento do portfólio de projetos de TIC e recomenda que sejam adotados 

Business Case para a realização destas atividades. São sugeridas as seguintes 

métricas para a composição do modelo de avaliação dos projetos de TI: 

 

Área de métrica Exemplos 

Produtividade/Eficiência  Quantidade de trabalho completado e quantidade de trabalho 

para completar 

Qualidade/Efetividade  Metas de negócio atingidas e riscos efetivamente superados 

Processo de Entrega  Percentuais de completeza, custos de backlog, custo de 

retrabalho 

Gestão de Ativos  Tamanho, custos e distribuição do portfólio de ativos,  

Gestão de Recur sos  Estatística de horas trabalhadas e turnover, tamanho e custos 

dos times de projeto 

 

Quadro 5 – Categorias de Métricas para uso em Business Case de TIC 

Fonte: (BONHAM, 2005) 

 

Para execução da GPPTIC, é importante que uma organização tenha (i) 

estabelecido previamente sua estratégia de negócio e sua respectiva estratégia de 

TIC (BONHAM, 2005) (D’AMICO, 2005), insumos estes que suportarão o processo 

de balanceamento do portfólio de projetos de TIC sob vários aspectos, (ii) 

envolvimento da liderança da organização para que sejam gerenciados os conflitos 

por recursos e (ii) times de projetos com as competências e habilidades requeridas 

para gerenciar portfólios (CUBELES-MÁRQUEZ, 2008). 

 

Pesquisa realizada por Karhade e Shaw (2007) sobre os fatores que 

influenciam a composição de um portfólio de projetos de TIC identificou que há 

fatores diferentes para a rejeição e para a seleção de projetos. Os fatores que 

influenciam a rejeição de projetos de TIC são: (i) o grau de maturidade sobre a ideia 

do projeto (ou seja, este fator mede o quanto o projeto foi amadurecido pela 

organização em termos de propostas); (ii) tipo de iniciativa, sendo mais rejeitados os 
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projetos que não tenham uma conotação de mandatórios ou regulatórios (ou seja, 

aqueles que não têm uma obrigatoriedade de serem executados, ao passo que os 

mandatórios ou regulatórios de maneira geral são aprovados); (iii) prontidão do 

processo a ser automatizado por TIC, podendo ser traduzido como o grau de 

amadurecimento do processo para receber uma aplicação de TIC. Em contrapartida, 

os fatores que determinam a maior chance de um projeto ser selecionado por uma 

organização são: (i) características da tecnologia, tais como baixa complexidade 

tecnológica, aplicações referentes ao legado de TIC e baixa dependência de 

fornecedores externos; (ii) projetos de curto e médio prazo; (iii) projetos de baixo 

investimento. 

 

A partir da análise dos trabalhos encontrados sobre GPPTIC, foi identificado 

que os autores de maneira geral se utilizam dos fundamentos, atividades e técnicas 

anteriormente propostas pelo GPP para gerenciar projetos de TIC sob a abordagem 

de portfólio. Por consequência, não foram encontrados trabalhos que proponham 

uma estruturação de processos específica para a GPPTIC. Bonham (2005) é o autor 

que explora o tema com maior profundidade, mas por ser um livro, não trata o 

assunto com a devida profundidade acadêmica. 

 

Por fim, percebeu-se que existe uma linha tênue entre as definições e conceitos 

empregados para descrever a GPFTIC e a GPPTIC, a exemplo de trabalhos que 

citam a GPFTIC em seu titulo (WEILL; ARAL, 1995) (JEFFERY; LELIVELD, 2004) 

(CAMERON, 2005) (SILVA; RIBEIRO, 2009), mas descrevem de fato a GPPTIC em 

suas proposições. 

 

2.4 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nas seções anteriores deste capítulo foram descritos os vários fundamentos 

teóricos que servem de apoio a este trabalho. Nesta seção, será apresentado o 

referencial teórico que consolida e relaciona entre si todos estes fundamentos. O 

objetivo é garantir que o leitor compreenda mais facilmente como os vários 
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fundamentos se combinam e se sobrepõem, deixando mais evidente a lacuna em 

termos de teoria.  

 

O referencial teórico pode ser representado graficamente da seguinte maneira: 

 

 

 

Figura 11 – Referencial teórico 

Fonte: próprio autor. 

 

Como complemento à figura acima, o quadro abaixo apresenta para cada um 

dos temas citados sua respectiva descrição sucinta bem como os autores mais 

representativos: 
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Tema Descrição Autores (em ordem cronológica) 
TIC “conjunto dos softwares, sistemas 

de informação, computadores, 
bancos de dados, infraestrutura, 
redes, dispositivos eletrônicos e os 
recursos de telecomunicação, 
multimídia e automação que as 
organizações utilizam para obter, 
armazenar, tratar e disponibilizar 
informações que suportem a 
operação das empresas, 
abrangendo neste conjunto as 
pessoas relacionadas para criar, 
manter e operar estes sistemas e 
equipamentos, bem como as 
consultorias e os serviços externos 
a serem adquiridos”. 

• NOLAN, 1979 
• MCFARLAN, 1984 
• WEILL; OLSON, 1989 
• BRYNJOLFSSON, 1991 
• TURNER; LUCAS, 1992 
• HENDERSON; 

VENKATRAMAN, 1993 
• LUFTMAN; LEWIS; 

OLDACH, 1993 
• BHARADWAJ; 

SAMBAMURTHY; ZMUD, 
1999  

• ALBERTIN, 2004 
• MCAFEE, 2006 

Projetos 
 

“um projeto pode ser definido como 
um empreendimento 
multidisciplinar e temporário que é 
executado segundo um ciclo de 
vida previamente definido e que 
tem como objetivo criar algum 
produto, serviço, conhecimento ou 
resultado que seja único, sendo 
utilizado para tanto recursos 
financeiros, humanos e materiais 
finitos”. 

• MARTIN, 1976 
• MEREDITH; MANTEL JR., 

1985 
• PINTO; SLEVIN, 1988 
• HARRISON, 1992  
• LOCK, 1992 
• LEWIS, 1997 
• CLELAND; IRELAND, 2002 
• KERZNER, 2006 
• PMI, 2008a 
• DINSMORE; CABANIS-

BREWIN, 2009 
Portfólio “um bom portfólio pode ser 

entendido como uma carteira 
balanceada de investimentos que 
traz ao investidor proteção a seus 
investimentos e oportunidades com 
respeito a um amplo conjunto de 
contingências, de acordo com suas 
preferências e necessidades”. 

• MARKOWITZ, 1959 

Gestão de 
projetos 
(GP) 
 

“processo disciplinado que tem por 
propósito geral garantir que os 
objetivos definidos para um projeto 
sejam plenamente atingidos, 
respeitando os custos, o prazo e o 
desempenho requerido; isto se 
realiza através do envolvimento de 
pessoas em atividades de 
organização, planejamento e 
controle das atividades e dos 
recursos alocados ao projeto; para 

• MARTIN, 1976 
• MEREDITH; MANTEL JR., 

1985 
• PINTO; SLEVIN, 1988 
• LOCK, 1992 
• LEWIS, 1997 
• CLELAND; IRELAND, 2002 
• CICMIL; HODGSON, 2006 
• KERZNER, 2006 
• PMI, 2008a 
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tanto, são empregados 
conhecimentos, habilidades, 
técnicas e ferramentas”. 

• DINSMORE; CABANIS-
BREWIN, 2009 

Gestão de 
programas 
 

“Programas são grupos de projetos 
relacionados que são gerenciados 
de uma maneira coordenada para 
obter benefícios e controle não 
disponíveis caso sejam 
gerenciados individualmente”. 

• VALERIANO, 2004 
• CARVALHO; RABECHINI, 

2006 
• MAYLOR, 2006 
• MIKHEEV; PELLS, 2006 
• PMI, 2008c 

Gestão de 
projetos de 
TIC 
(GPJTIC) 
 

“um projeto de TIC é, antes de 
qualquer coisa, um tipo de projeto 
que conserva todas as 
características para um projeto 
como outro qualquer; o que de fato 
diferencia um projeto de TIC dos 
demais tipos de projeto são os 
produtos por ele entregues e as 
características do processo de 
construção deste produto; é 
necessário que sejam agregados 
ao ciclo de vida e às atividades de 
projeto algumas boas práticas que 
sejam específicas das áreas de 
engenharia de sistemas e 
engenharia de software para 
garantir que o projeto de TIC seja 
executado e gerenciado com as 
técnicas e ferramentas mais 
adequadas ao tipo de produto que 
ele entrega”. 

• MCFARLAN; MCKENNEY; 
PYBURN, 1983 

• TAYLOR, 2004  
• DINSMORE; CABANIS-

BREWIN, 2009 

Gestão de 
portfólio de 
TIC 
(GPFTIC) 
 

“gerenciar TIC como um portfólio 
de ativos similar a um portfólio 
financeiro e buscar melhorar o 
desempenho deste portfólio através 
do equilíbrio entre risco e retorno”. 

• MCFARLAN, 1981 
• WEILL; OLSON, 1989 
• WEILL; VITALE, 1999 
• ROSS; WEILL, 2002 
• JEFFERY; LELIVELD, 2004 
• CAMERON, 2005 
• WEILL; ARAL, 2005 

Gestão de 
portfólio de 
projetos 
(GPP) 
 

“processo dinâmico e integrado que 
tem por objetivo avaliar a 
viabilidade e alinhamento 
estratégico de vários projetos ao 
mesmo tempo, em um formato de 
portfólio de projetos, sendo para 
tanto avaliados, selecionados e 
priorizados novos projetos 
enquanto outros projetos correntes 
podem ser acelerados, cancelados 
ou despriorizados”. 

• MOORE; BAKER, 1969 
• MEREDITH; MANTEL JR., 

1985 
• WHEELWRIGHT; CLARK, 

1993  
• ARCHER; GHASEMZADEH, 

1999 
• ENGLUND; GRAHAM, 1999 
• COOPER; EDGETT; 

KLEINSCHIMIDT, 2001 
• ENGWALL; JERBRANT, 

2003 
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• PENNYPACKER, 2005 
• KERZNER, 2006 
• ARTTO; DIETRICH, 2007 
• KILLEN; HUNT; 

KLEINSCHMIDT, 2008 
• PMI, 2008b 

Gestão de 
portfolio de 
projetos de 
TIC 
(GPPTIC) 
 

“engloba específica e tão somente 
os projetos de TIC, sendo uma 
derivação clara e direta da GPP; a 
oportunidade que as organizações 
encontram ao adotar a GPPTIC é a 
de combinar em uma mesma 
abordagem os benefícios da gestão 
de portfólio (com uma perspectiva 
financeira) e da gestão de projetos 
de TI”. 

• JEFFERY; LELIVELD, 2004 
• BONHAM, 2005 
• CAMERON, 2005 
• D’AMICO, 2005 
• KARHADE; SHAW, 2007 
• CUBELES-MÁRQUEZ, 2008 

 

Quadro 6 – Referencial teórico detalhado 

Fonte: próprio autor. 
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3 – ESTRUTURA CONCEITUAL 

 

Este capítulo apresenta a estrutura conceitual composta pelos fatores organizacionais 

presentes em processos de GPPTIC. A partir da revisão bibliográfica de artigos e trabalhos 

acadêmicos que citam de maneira direta ou indireta estes fatores, são identificados e 

estabelecidos os construtos que fazem parte de uma proposta inicial da citada estrutura. 

 

3.1 FATORES ORGANIZACIONAIS EM GPP E GPPTIC 

 

Para a identificação dos fatores organizacionais que influenciam a GPPTIC, são 

utilizados artigos e trabalhos acadêmicos que citam de maneira direta ou indireta 

estes fatores quando da adoção, execução e gestão do processo ora analisado. 

Tendo como objetivo aumentar a probabilidade de se encontrar tais fatores, é 

assumida a premissa de que os fatores organizacionais que influenciam a GPP 

podem ser generalizáveis à GPPTIC, já que este é um processo derivado 

diretamente da GPP. Assim, são considerados para esta atividade de revisão 

bibliográfica e consequente construção da estrutura conceitual tanto trabalhos que 

abordam GPPTIC quanto trabalhos que abordam GPP. 

 

Conforme apresentado na introdução deste trabalho, são considerados fatores 

organizacionais da GPPTIC os elementos presentes nas organizações e que fazem 

parte de seu cenário de negócio ou de sua dinâmica de operação e desta maneira 

servem de suporte ou “pano de fundo” ao processo de GPPTIC, podendo ser 

agrupados da seguinte maneira:  

• Os recursos da organização, que diz respeito a todos os recursos 

organizacionais (pessoas, infraestrutura, ferramentas e investimentos) 

necessários para a execução e gestão da GPPTIC na organização;  

• As informações  de apoio ao processo, que tem relação com as 

informações do negócio e dos projetos que serão utilizadas pelos 

participantes da GPPTIC para a tomada de decisão em tempo de 
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avaliação, categorização, seleção, priorização e balanceamento dos 

projetos; 

• Os conhecimentos, competências, habilidades e envolvimento das várias 

pessoas  envolvidas no processo de GPPTIC; 

• As características intrínsecas a uma organização e que de certa 

maneira definem sua cultura e “modus operandi” ao executar seus 

processos organizacionais, consequentemente, transcendendo para a 

GPPTIC; 

• As características do processo de GPPTIC no que se se refere à 

definição e execução na organização bem, como sua integração com os 

demais processos vigentes da organização. 

• As questões de política  que envolvem a organização e trata dos 

relacionamentos e acordos políticos (sejam estes tácitos ou explícitos, 

formais ou informais, individuais ou coletivos) que são firmados entre os 

participantes do processo; 

• As estratégias  organizacional e de TIC e seus desdobramentos e 

decisões que direcionam a organização, seja em ações de longo, médio 

ou curto prazo; 

• O modelo de gestão  adotado, que se encarrega de prover a 

organização, coordenação, gerenciamento e acompanhamento das 

práticas de GPPTIC na organização. 

 

São apresentados a seguir os fatores organizacionais encontrados na literatura 

consultada e suas respectivas definições, agrupados então conforme o agrupamento 

proposto no parágrafo anterior. Na próxima seção deste capítulo, é apresentada a 

estrutura conceitual derivada destes agrupamentos e seus respectivos fatores 

organizacionais. 

 

Os recursos da organização podem influenciar a GPPTIC através de 3 (três) 

fatores: 

• Compartilhamento dos Recursos  - Não é tarefa simples realizar o 

balanceamento dos recursos uma vez que os projetos tipicamente 

demandam em tempo de execução recursos extras além do planejado, 
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bem como os gestores tem dificuldade em conseguir equilíbrio entre os 

recursos demandados pelos projetos e recursos disponíveis (COOPER; 

EDGETT; KLEINSCHIMIDT, 2000) (ENGWALL; JERBRANT, 2003) 

(DOOLEY; LUPTON; O’SULLIVAN, 2005) (PENNYPACKER, 2005) 

(BARROS; MELLO, 2009); 

• Disponibilidade de Recursos  - É importante que as organizações 

efetuem um levantamento prévio e minucioso para identificar os recursos 

disponíveis para o desenvolvimento dos projetos, o que pode afetar a 

GPPTIC uma vez que os resultados deste processo dependam 

diretamente dos resultados dos projetos (ENGLUND; GRAHAM, 1999) 

(DOOLEY; LUPTON; O’SULLIVAN, 2005); 

• Ferramentas de Apoio - Sistemas ou aplicações de software devem 

suportar o processo de GPP para garantir o tratamento e o registro 

adequado das informações dos projetos e dos resultados do processo 

(ENGLUND; GRAHAM, 1999). 

 

A qualidade das informações  que serão utilizadas no processo pode ser 

afetada por 3 (três) fatores: 

• Qualidade das Informações dos Projetos  - As informações sobre os 

projetos que estão sendo avaliados e selecionados é um fator 

amplamente citado pelos autores quando alertam sobre a necessidade 

de se verificar a qualidade dos dados obtidos bem como a eficiência das 

técnicas de coleta destes dados (ENGLUND; GRAHAM, 1999) 

(COOPER; EDGETT; KLEINSCHIMIDT, 2000) (DOOLEY; LUPTON; 

O’SULLIVAN, 2005) (PENNYPACKER, 2005) (MARTINSUO; 

LEHTONEN, 2007) (MOECKEL; FORCELLINI, 2009); 

• Qualidade das Informações sobre o Negócio  - Os gestores tem 

dificuldade em avaliar os projetos e isto ocorre em grande parte por 

conta da qualidade ruim das informações sobre o negócio em tempo de 

avaliação, seleção e priorização dos projetos (COOPER; EDGETT; 

KLEINSCHIMIDT, 2000) (MOECKEL; FORCELLINI, 2009); 

• Qualidade dos Dados Históricos  - Além de informações sobre os 

projetos em análise e do negócio, é necessário que se tenha uma boa 



90 
 

  

base de dados contendo as informações dos projetos passados; isto 

permitirá que se realizem estimativas e simulações confiáveis para 

definir prazos e recursos para os novos projetos (ENGLUND; GRAHAM, 

1999) (JEFFERY; LELIVELD, 2004) (MOECKEL; FORCELLINI, 2009). 

 

Em relação às pessoas , foram encontrados 3 (três) fatores organizacionais: 

• Engajamento dos Participantes  - Além do suporte dado por uma área, 

por vezes faz-se necessário “evangelizar” as demais áreas da 

organização e seus gestores sobre a importância e benefícios da GPP, 

tendo como finalidade obter máximo de engajamento possível deles no 

processo e, consequentemente, o comprometimento deles (ENGLUND; 

GRAHAM, 1999) (JAYME et al, 2006); 

• Conhecimento sobre GPPTIC  - Os profissionais envolvidos na 

GPPTIC devem possuir conhecimento básico sobre as atividades e as 

técnicas a serem empregadas neste processo, sob pena de atrasos ou 

insucesso do processo (JEFFERY; LELIVELD, 2004) (JAYME et al, 

2006); 

• Conhecimento sobre TIC  – O conhecimento dos gestores das áreas 

de negócio sobre a TIC e os benefícios que ela entrega ao negócio é 

um fator organizacional que está presente e potencialmente influencia a 

GPPTIC, o que pode alavancar melhores decisões sobre os projetos de 

TIC (JEFFERY; LELIVELD, 2004). 

 

As caraterísticas da organização  podem influenciar a GPPTIC através dos 

seguintes fatores: 

• Porte da Organização  - Quanto maior o tamanho e a complexidade de 

uma organização, maior será a necessidade de processos e sistemas de 

informação para a execução do processo de GPPTIC (MCFARLAN; 

MCKENNEY; PYBURN, 1983); 

• Grau de Formalidade  - Por conta de suas culturas, organizações 

podem adotar estilos de comunicação mais formais ou menos formais 

quando gerenciam seus negócios e projetos, o que implicitamente se 
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transfere ao processo de GPPTIC (MCFARLAN; MCKENNEY; PYBURN, 

1983) (DOOLEY; LUPTON; O’SULLIVAN, 2005); 

• Disposição ao Risco  - Quando uma organização seleciona projetos é 

natural que durante este processo venha à tona a sua disposição em 

tomar mais riscos ou menos riscos (CHRISTIANSEN; VARNES, 2008), o 

que pode ser traduzido pelos tipos de projeto que ela escolhe: se são 

projetos de ruptura ou de inovação (organizações arrojadas) ou se são 

projetos mais simples e com pouco risco (organizações conservadoras); 

• Granularidade dos Projetos  - Uma organização pode ter em seu 

portfólio muitos projetos pequenos e com pouca contribuição percebida, 

o que dificulta a execução da GPP por conta do volume de informações 

a serem processadas e do grande esforço necessário para avalia-los, 

selecioná-los e priorizá-los (COOPER; EDGETT; KLEINSCHIMIDT, 

2000). 

 

As características inerentes ao processo  de GPPTIC bem como a outros 

processos aos quais ele se relaciona de alguma maneira podem ser influenciados 

por: 

• Conflito Operações X Projetos  - Há empresas que, sem perceber, 

estão mais focadas em resolver problemas de curto prazo da operação 

do que darem prioridade às ações de longo prazo, tendo como 

consequência a perda de foco do portfólio de projetos (ENGWALL; 

JERBRANT, 2003) (DOOLEY; LUPTON; O’SULLIVAN, 2005) 

(CHRISTIANSEN; VARNES, 2008); 

• Maturidade da GP  - Executar o processo de GPP implica em que uma 

organização possua previamente institucionalizados os processos de 

gestão de projetos, sob pena de não haver informações suficientes e de 

qualidade sobre os projetos e seus resultados para alimentar a GPP 

(DOOLEY; LUPTON; O’SULLIVAN, 2005) (PENNYPACKER, 2005) 

(MARTINSUO; LEHTONEN, 2007) (GUEDES et al, 2011); 

• Maturidade da GPTTIC  - Algumas organizações executam a GPPTIC, 

porém sem uma formalização do processo em termos de fluxo, 

atividades, alçadas, políticas e regras, o que pode gerar entendimentos 
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ambíguos dos participantes; outras por sua vez, possuem processos de 

GPPTIC definidos, gerenciados e controlados; ambas as situações 

podem influenciar a execução da GPPTIC em uma organização 

(JEFFERY; LELIVELD, 2004) (PENNYPACKER, 2005) (JAYME et al, 

2006) (MARIANO, 2008) (BARROS; MELLO, 2009); 

• Transparência da GPPTIC  - Um processo de GPP requer comunicação 

constante, o que evita ou diminui a resistência das pessoas ao processo 

bem como aumenta o nível de engajamento no processo; o nível de 

transparência que se atribui ao processo se traduz no quanto a 

organização explicita ou não sobre as politicas, os critérios de decisão 

empregados e os resultados da GPP (DOOLEY; LUPTON; O’SULLIVAN, 

2005) (PENNYPACKER, 2005); 

• Continuidade do Processo  - De maneira geral, as empresas executam 

seus processos de GPP em períodos determinados do ano, tipicamente 

nos momentos de formulação de suas estratégias ou da elaboração dos 

orçamentos de suas áreas; como o processo de GPPTIC é um processo 

cíclico e dinâmico, sua continuidade no tempo (ou seja, feito de maneira 

ininterrupta durante o ciclo de um período determinado) pode se 

configurar como um fator organizacional (DOOLEY; LUPTON; 

O’SULLIVAN, 2005). 

 

As questões que envolvem política  entre os participantes e as áreas da 

organização são constituídas dos seguintes fatores: 

• Apoio da Liderança  - Ainda que sejam estabelecidos comitês de 

seleção e priorização de projetos com participação de membros da alta 

gestão, é imprescindível que os líderes apoiem o processo na 

organização para que este não venha a sofrer boicotes pelos gerentes 

táticos e operacionais durante sua execução e acompanhamento 

(DOOLEY; LUPTON; O’SULLIVAN, 2005) (JAYME et al, 2006); 

• Resistência das Pessoas  - Por se tratar de um processo que envolve 

decisões sobre investimentos em projetos (e consequentemente pode 

afetar interesses de áreas e gestores na organização), a GPPTIC possui 

um viés altamente politico, o que pode causar certas resistências das 

pessoas envolvidas em algum momento (ENGLUND; GRAHAM, 1999); 
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• Integração entre as Áreas  - Não é incomum que nas organizações uma 

ou várias áreas façam a seleção e priorização de projetos de TIC sem 

considerar que estes projetos podem também estar na pauta de outras 

áreas, o que demanda grande integração (JEFFERY; LELIVELD, 2004) 

(DOOLEY; LUPTON; O’SULLIVAN, 2005); 

• Competição entre os Projetos  - Subjacente ao fator organizacional de 

Compartilhamento dos Recursos, a competição entre os projetos pode 

estar presente em uma organização de maneira deliberada ou implícita, 

o que potencializa o problema da “Síndrome de Alocação de Recursos” 

(ENGWALL; JERBRANT, 2003) (DOOLEY; LUPTON; O’SULLIVAN, 

2005). 

 

As estratégias  da organização tem relação direta com a GPPTIC através dos 

seguintes fatores: 

• Alinhamento Estratégico  - As organizações tipicamente definem e 

tornam explícitos sua visão, missão, crenças, valores e objetivos 

estratégicos e estas informações servem de insumo para avaliação e 

seleção dos projetos de TIC (JEFFERY; LELIVELD, 2004) (DOOLEY; 

LUPTON; O’SULLIVAN, 2005) (PENNYPACKER, 2005) (JAYME et al, 

2006) (MARIANO, 2008); 

• Visão Compartilhada  - O estabelecimento de comitês de seleção de 

projetos e a participação de membros da alta gestão são importantes 

fatores críticos de sucesso para a adoção de GPPTIC, pois garante que 

a alta gestão e os gerentes de projeto compartilhem de uma mesma 

visão em termos de estratégia e projetos (ENGLUND; GRAHAM, 1999) 

(JEFFERY; LELIVELD, 2004) (PENNYPACKER, 2005); 

• Estratégia de TIC  - O desenvolvimento de uma estratégia de TIC 

alinhada às diretrizes estratégicas da organização facilitam a execução 

da GPPTIC, já que serve de insumo e parâmetro para este processo 

(JEFFERY; LELIVELD, 2004); 

• Papel da TIC na Organização  - A TIC pode ser utilizada pelas 

organizações das mais diversas maneiras, assumindo em alguns casos 

um papel altamente estratégico para a viabilização do negócio e em 
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outros casos servindo apenas como um suporte ao negócio; este fator 

organizacional a ser denotado é o grau de dependência que o negócio 

tem em relação à TIC (MCFARLAN; MCKENNEY; PYBURN, 1983). 

 

Por fim, o modelo de gestão  adotado pela organização pode trazer influências 

ao processo de GPPTIC por conta de: 

• Governança do Processo  - Para que a GPP tenha sucesso em uma 

organização, faz-se necessário estabelecer uma de maneira que sejam 

claras e entendidas por todos os participantes as regras de como o 

processo será executado (PENNYPACKER, 2005) (CHRISTIANSEN; 

VARNES, 2008); 

• .Estabilidade da Gestão  - A estabilidade do ambiente organizacional 

em relação à gestão também pode influenciar o planejamento dos 

sistemas de informações, o que leva a inferir que é um fator 

organizacional que deve ser considerado para a GPPTIC (MCFARLAN; 

MCKENNEY; PYBURN, 1983); 

• Papéis e Responsabilidades  - Também como ocorre em outros 

processos, o estabelecimento de Papéis e Responsabilidades para o 

processo de GPP ajudará com que o processo seja executado com 

sucesso (BLOMQUIST; MULLER, 2006) (PENNYPACKER, 2005); 

• Status dos Gestores de TIC  - A proximidade dos gestores de TIC em 

relação à alta liderança da organização pode melhorar a comunicação e, 

portanto, facilitar o entendimento sobre como a TIC deve atender às 

necessidades e demandas do negócio (MCFARLAN; MCKENNEY; 

PYBURN, 1983); 

• Suporte Organizacional  - Para que a GPP seja implementada com 

sucesso em uma organização, é recomendado que uma unidade 

organizacional ou uma área seja criada com o objetivo de executar ou 

dar suporte a este processo (ENGLUND; GRAHAM, 1999) (JEFFERY; 

LELIVELD, 2004) (JAYME et al, 2006). 
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3.2 ESTRUTURA PROPOSTA 

 

A partir da identificação e definição dos fatores organizacionais citados direta 

ou indiretamente na literatura encontrada sobre GPP e GPPTIC na seção anterior 

deste trabalho, foi realizado um trabalho de agrupamento destes fatores em torno de 

agrupamentos mais abrangentes, conforme as afinidades observadas entre os 

fatores organizacionais, sendo gerada então a estrutura abaixo apresentada: 

 

 

 

 

Figura 12 – Fatores organizacionais que influenciam a GPPTIC 

Fonte: próprio autor. 
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Nesta estrutura, é feita a inferência de que Processo de GPPTIC  é 

influenciado pelos fatores organizacionais que compõem os agrupamentos acima 

descritos. 

 

Os fatores organizacionais da GPPTIC também podem ser avaliados em 

diferentes níveis de análise. Dado que os fatores organizacionais estão presentes 

em diferentes esferas em uma organização, é importante identificar em que nível o 

fator se encontra. O critério utilizado para a distribuição dos fatores nos níveis de 

análise foi o de identificar onde o fator em análise é gerado ou se encontra 

tipicamente. Portanto, além da estrutura principal proposta na figura anterior, foi 

elaborada uma tabela para que sejam apresentadas a relação entre os fatores 

organizacionais identificados e os níveis de análise, o que permite entender em 

quais níveis de abstração da organização há mais influência dos fatores 

organizacionais. A tabela citada está apresentada abaixo: 

 

Firma Processo Indivíduo

Compartilhamento dos Recursos Ferramentas de Apoio Engajamento dos Participantes

Disponibilidade de Recursos Maturidade da GP Conhecimento sobre GPPTIC

Qualidade das Informações dos Projetos Maturidade da GPPTIC Conhecimento sobre TIC

Qualidade das Informações sobre o Negócio Transparência  da GPPTIC Resistência das Pessoas

Qualidade dos Dados Históricos Continuidade do Processo

Porte da Organização Governança do Processo

Grau de Formalidade Papéis e Responsabilidades

Disposição ao Risco

Granularidade dos Projetos

Conflito  Operações X Projetos

Apoio da Liderança

Integração entre as Áreas

Competição entre os Projetos

Alinhamento Estratégico

Visão Compartilhada

Estratégia de TIC

Papel da TIC na Organização

Estabilidade da Gestão

Status dos Gestores de TIC

Suporte Organizacional

Nível de Análise dos Agrupamentos de Fatores Organizacionais

 

Quadro 7 – Fatores Organizacionais por Níveis de Análise 

Fonte: próprio autor. 
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4 – METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Este capítulo apresenta a metodologia de pesquisa aplicada neste trabalho. Em um 

primeiro momento, apresentam-se o método de pesquisa de estudos de casos e a justificativa 

da escolha desta estratégia de pesquisa adotada neste trabalho. Em segundo, são 

apresentados os critérios utilizados para a seleção das unidades de estudo de caso. Em 

terceiro, é apresentado o protocolo de estudo de caso e descrito como foram coletados os 

dados e, em quarto, como foram analisados os dados dos estudos de casos. Por fim, é 

avaliada a qualidade do método de pesquisa proposto e realizado. 

 

4.1 ESTRATÉGIA DE PESQUISA 

 

Antes de apresentar a estratégia de pesquisa executada neste trabalho é 

importante salientar o objetivo principal desta pesquisa, que é o de “identificar os 

fatores organizacionais que envolvem a execução da GPPTIC e analisar as 

influências que estes fatores podem trazer sobre o processo citado”.  

 

Benbasat, Goldstein e Mead (1987) argumentam que a estratégia de estudos 

de caso é bastante adequada para capturar o conhecimento dos praticantes de uma 

determinada área ou segmento e, a partir deste conhecimento, desenvolver teorias. 

Assim, para viabilizar o cumprimento deste objetivo de pesquisa, neste trabalho foi 

adotada a estratégia de estudos de caso. 

 

Através da abordagem de estudos de caso este trabalho se buscou responder 

às 3 (três) questões de pesquisa ora enunciadas: 

 

• Quais são os procedimentos, técnicas, ferramentas e  papéis 

organizacionais envolvidos na execução do processo de GPPTIC 

em organizações brasileiras? 
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• Quais são os fatores organizacionais que tipicament e estão 

presentes em organizações brasileiras quando da exe cução do 

processo de GPPTIC? 

 

• Como estes fatores organizacionais influenciam a ex ecução do 

processo de GPPTIC nas organizações brasileiras? 

 

Segundo Yin (2010), “um estudo de caso é uma investigação empírica que 

investiga um fenômeno contemporâneo em profundidade e seu contexto de vida 

real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são 

claramente evidentes”. Um estudo de caso representa desta maneira uma estratégia 

de pesquisa que tem como foco entender dinâmicas atuais dentro de cenários reais 

empregando para tanto múltiplos métodos de coleta de dados para obter 

informações de uma ou mais fontes (BENBASAT; GODLSTEIN; MEAD, 1987) 

(EISENHARDT, 1989). 

 

Segundo Dubé e Paré (2003), um estudo de caso é proveitoso quando o 

fenômeno estudado é amplo e complexo, quando o corpo de conhecimento é 

insuficiente para realizar análises causais e é necessária uma investigação profunda 

no próprio ambiente onde ocorre o fenômeno. Desta maneira, a utilização de 

estudos de caso permite que se obtenha e retenha as características holísticas e 

significativas sobre o uso de GPPTIC e os fatores organizacionais envolvidos (YIN, 

2010). 

 

De acordo com Yin (2010) existem 3 (três) condições para a escolha de um 

método de pesquisa: (i) o tipo da questão da pesquisa; (ii) o grau de controle que o 

pesquisador tem sobre os eventos comportamentais reais; (iii) o grau de focalização 

no contemporâneo em contraste com eventos históricos. 

 

O quadro abaixo apresenta de forma esquemática alguns métodos de pesquisa 

possíveis de serem realizados em organizações e a relação proposta acerca dessas 

3 (três) condições com os métodos de pesquisa:  
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Método (1) Forma de questão de 
pesquisa 

(2) Exige controle 
dos Eventos 

comportamentais
? 

(3) Enfoca eventos 
contemporâneos? 

Experimento Como, por quê? Sim Sim 
Levantamento 
(Survey) 

Quem, o quê, onde, 
quantos, quanto? 

Não Sim 

Análise de arquivos Quem, o quê, onde, 
quantos, quanto? 

Não Sim/Não 

Pesquisa histórica Como, por quê? Não Não 
Estudo de caso Como, por quê? Não Sim 

 

Quadro 8 – Situações relevantes para diferentes métodos de pesquisa  

Fonte: (YIN, 2010) 

 

A utilização de estudos de caso como método de pesquisa neste trabalho se 

relaciona com a necessidade de se entender “como” (BENBASAT; GODLSTEIN; 

MEAD, 1987) (YIN, 2010) os fatores organizacionais estão presentes e influenciam o 

processo de GPPTIC nas organizações, não sendo necessário o controle do 

pesquisador sobre os eventos reais e contemporâneos nas organizações-escopo 

deste estudo.  

 

A riqueza dos dados, situações e relações que emergem de um estudo como 

este justificaram o uso de estudos de caso, dado que outros métodos de pesquisa 

poderiam trazer uma visão reducionista acerca do problema e do fenômeno 

estudado na medida em que focam em pontos de dados e não em variáveis de 

interesse (YIN, 2010).  

 

Um estudo de caso permite que o pesquisador se utilize de observação direta e 

de entrevistas com os envolvidos no processo de GPPTIC, bem como colete outras 

evidências como documentos e relatórios das organizações (YIN, 2010). Além disto, 

estudos de casos ajudam em situações em que há ainda poucas pesquisas 

realizadas sobre o tema em análise (BENBASAT; GODLSTEIN; MEAD, 1987), que é 

o caso específico dos fatores organizacionais que influenciam a GPPTIC. 
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Em relação a seus objetivos e resultados, os estudos de caso podem ser 

classificados basicamente em 3 (três) categorias segundo Yin (2010): 

• Exploratório – abordagem voltada para investigações iniciais sobre o 

fenômeno e campo de estudo, em um momento no qual o pesquisador 

não detém ainda muitos dados ou os dados não são totalmente 

entendidos;  

• Descritivo – abordagem utilizada quando se pretende narrar ou 

descrever situações ou fatos que sejam relevantes para o entendimento 

de uma teoria; 

• Explanatórios – nesta abordagem, além de explorar e discorrer sobre 

um fenômeno, o pesquisador estabelece relações causais entre o 

fenômeno estudado e a(s) teoria(s) que explicam sua existência e 

ocorrência. 

 

Este trabalho possui um caráter exploratório e descritivo (YIN, 2010) por se 

tratar de um estudo que tem por principal identificar os fatores organizacionais que 

influenciam a GPPTIC e como isto se dá. Neste sentido, não há a pretensão de se 

predizer fatos nem de se testar proposições ou relações causais (o que neste caso 

levaria a um trabalho explanatório, segundo Yin (2010)). 

 

 Embora tipicamente os estudos de casos sejam pesquisas qualitativas, é 

importante esclarecer que os estudos de caso não se restringem a isto, sendo 

possível empregar abordagens quantitativas quando necessário e aplicável 

(EISENHARDT, 1989) (YIN, 2010). Neste trabalho, a abordagem quantitativa é 

utilizada para mensurar de maneira objetiva as influências dos fatores 

organizacionais através de uma escala Likert. Mas vale ressaltar que não há neste 

trabalho a pretensão de se buscar uma significância estatística para os resultados. 

 

Dada a necessidade de se obter o maior número possível de fatores para a 

composição da estrutura proposta, em termos de contexto neste trabalho são 

utilizados projetos de casos múltiplos, com uma abordagem holística em que as 

unidades de análise são únicas dentro de seus contextos (YIN, 2010). Esta 

estratégia de pesquisa permite que se tenha um estudo mais robusto, já que os 
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resultados obtidos são mais “generalizáveis” em termos de evidências, oferecendo, 

portanto, mais subsídios ao desenvolvimento da teoria. 

 

Assim, este trabalho possui um caráter exploratório e descritivo , com uma 

abordagem qualitativa  e foi operacionalizado através de estudos de casos 

múltiplos . 

 

Para a realização da pesquisa, foram seguidos os passos propostos por 

Eisenhardt (1989) para a realização de estudos de caso: 

• Início – refere-se à definição das questões de pesquisa e uma primeira 

proposição dos constructos; 

• Seleção de casos – identificação dos estudos de casos a serem 

selecionados considerando relevância, unicidade, possibilidade de 

replicação dos resultados, etc.; 

• Elaboração dos instrumentos e protocolo – definições dos múltiplos 

instrumentos para coleta dos dados sejam estes dados qualitativos ou 

quantitativos; 

• Entrada no campo – visita ao campo efetivamente e coleta dos dados; 

• Análise de dados – análises dos dados obtidos e busca de evidências 

entre os casos; 

• Formulação das hipóteses – através de técnicas de tabulação, 

replicação e busca de pontos comuns e divergentes entre os casos, o 

pesquisador procura ratificar e/ou retificar o constructo; 

• Comparação com a literatura – tendo como objetivo garantir a validade 

interna, prover generalização ás descobertas e assim melhorar o 

constructo e validar a teoria desenvolvida; 

• Fechamento – avaliação dos resultados à luz das teorias correntes e 

propostas até a saturação das análises.  

 

Os dados foram extraídos de empresas que são destaques em seus segmentos 

de atuação e que se utilizam do processo de GPPTIC para definição de seus 

projetos de TIC (seja em todo do processo ou em parte). Os dados necessários para 

a construção deste trabalho de pesquisa foram obtidos a partir de fontes primárias 
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(principalmente entrevistas e documentos utilizados nos processos das empresas 

estudadas). 

 

Previamente à atividade de planejamento desta pesquisa foi elaborado um 

capítulo (3 – Modelo Conceitual) com o objetivo de estabelecer as bases conceituais 

que serviram de insumo para a elaboração do protocolo de estudo de caso.  

 

A estrutura conceitual proposta neste trabalho é de grande valia para o 

desenvolvimento de teoria nesta pesquisa, mais especificamente para o 

desenvolvimento de uma teoria organizacional, segundo Yin (2010) e Eisenhardt 

(1989).   

 

4.2 SELEÇÃO DOS CASOS 

  

Segundo Eisenhardt (1989), a seleção dos casos é de extrema importância 

para o sucesso de pesquisas baseadas em estudos de caso. E entender o conceito 

do que é uma população é mais crucial ainda, porque é esta população e suas 

características quem definirá os casos que devem ser selecionados como amostras 

para a pesquisa. Eisenhardt (1989) complementa que a seleção de casos feita de 

maneira adequada é o que garantirá que os dados e evidências obtidos ajudarão no 

desenvolvimento da teoria através da replicação. 

 

Estudos de casos múltiplos são os geradores de dados para a comparação e 

validação da teoria desenvolvida neste trabalho (BENBASAT; GODLSTEIN; MEAD, 

1987), o que permite a replicação literal entre os casos (DUBÉ; PARÉ, 2003) (YIN, 

2010). A replicação literal neste trabalho é viabilizada por meio dos estudos de casos 

selecionados para a pesquisa que apresentaram resultados similares em termos de 

validação e análise dos fatores organizacionais em GPPTIC. 

  

É importante denotar que os estudos de casos se referem a uma amostragem 

teórica do universo pesquisado e não a uma amostragem estatística, pois o objetivo 
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neste sentido não é comprovar uma hipótese, e sim desenvolver uma teoria (YIN, 

2010).  

 

Uma constante preocupação a respeito dos estudos de caso é que este método 

de pesquisa oferece poucas possibilidades de generalização cientifica (YIN, 2010). 

Ou seja, os resultados encontrados na pesquisa são a principio, passiveis de 

questionamento sobre sua validade em termos de construção de teoria. Neste 

sentido, a adoção de estudos de casos múltiplos neste trabalho tem por principal 

objetivo criar condições à generalização a respeito dos resultados encontrados e 

assim mitigar o risco de o trabalho não atingir seu objetivo de pesquisa em termos 

de contribuição teórica. 

 

Neste trabalho, é adotado como premissa o fato de que a generalização 

analítica é mais adequada do que a generalização estatística. Enquanto a 

generalização estatística faz inferências sobre um universo ou uma população com 

base nos dados empíricos coletados, a generalização analítica se utiliza de uma 

teoria previamente desenvolvida que serve como um padrão para comparação com 

os resultados empíricos encontrados nos estudos de caso (YIN, 2010).  

 

Por se tratar de uma pesquisa baseada em estudos de casos múltiplos e com 

um caráter qualitativo, este trabalho em tese não segue uma lógica de amostragem, 

à semelhança do que acontece com trabalhos de pesquisa quantitativos e 

positivistas. Ainda assim, Yin (2010) recomenda que, para estudos de casos que 

busquem a replicação literal, sejam utilizados de 2 (dois) a 3 (três) estudos de caso, 

o que é aceito e seguido. 

 

Dubé e Paré (2003) recomendam que as unidades de análise (ou casos) sejam 

tão específicas quanto possível, representem um sistema bem delimitado e tenham 

um relacionamento adequado com as questões de pesquisa. Acrescentam ainda 

que a literatura prévia deve servir de guia e insumo para o desenvolvimento da 

teoria, além de contribuir com critérios que ajudem na seleção destas unidades de 

análise. 

 



104 
 

  

Diante disto, neste trabalho foram selecionados 3 (três) estudos de casos em 

empresas que executam a GPPTIC. Foi utilizada como estratégia de seleção de 

casos a amostragem criteriosa (DUBÉ; PARÉ, 2003), estratégia esta que estabelece 

que os casos selecionados possuam certas características pré-determinadas.  

 

Um primeiro conjunto de critérios definido para a seleção dos casos diz respeito 

ao tipo de organização que deveria ser selecionada para garantir uma adequada 

representatividade sobre o uso de TIC. Um segundo conjunto de critérios dizia 

respeito também ao tipo de organização, porém agora com relação ao uso das boas 

práticas de gestão de projetos e de gestão de portfólio de projetos (neste caso, se 

buscou empresas que minimamente executavam as boas práticas para a gestão de 

seus projetos e de gestão de portfólio dos portfólios de TIC uma vez que estes 

processos ainda são incipientes em grande parte das empresas brasileiras). Um 

terceiro e último conjunto de critérios dizia respeito ao ramo ou segmento 

empresarial a ser selecionado para garantir que a replicação literal entre os estudos 

de caos acontecesse. A seguir são apresentados os critérios estabelecidos para a 

seleção dos casos, conforme a segmentação proposta acima. 

 

Sobre o uso de TIC, foram selecionadas organizações que obedeciam aos 

seguintes pré-requisitos: 

• Desenvolvem projetos de TIC que abrangem diferentes tipos de 

implementação, tal como proposto por Weill, Broadbent e Subramani 

(2002) quando descrevem a infraestrutura de TIC e os Clusters que 

compõem; ou seja, as organizações selecionadas desenvolvem ao 

mesmo tempo projetos de sistemas, de implantação de rede, de 

segurança da informação, de governança, e assim sucessivamente;  

• Possuem relativa experiência e maturidade no uso da TIC, estando 

situadas pelo menos no estágio definido como Controle (de sua principal 

plataforma computacional, especificamente), conforme proposto por 

Nolan (1979) quando descreve o Modelo de Seis Estágios de 

Crescimento de Processamento de Dados; 

• Se enquadram especificamente no quadrante conhecido como 

Estratégico, segundo o modelo proposto por McFarlan (1984) a respeito 

do papel que a TIC pode desempenhar nas organizações; ou seja, as 
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organizações selecionadas tem alta dependência de TIC para a 

realização de suas operações tanto em seu cotidiano quanto na geração 

de novos serviços e produtos; 

• Em termos de tamanho das organizações, organizações que tem pelo 

menos 50 (cinquenta) profissionais atuando diretamente na área de TIC; 

• Em termos de investimentos em TIC, organizações que possuem 

orçamentos anuais de TIC superiores a R$ 10.000.000,00 (dez milhões 

de reais). 

 

Em relação ao uso das boas práticas de gestão de projetos e de gestão de 

portfólio, foram selecionadas organizações que obedecem aos seguintes pré-

requisitos: 

• Tem executado boas práticas de gestão de projetos nos últimos 3 (três) 

anos em suas áreas de TIC; 

• Tem executado boas práticas de gestão de portfólio de projetos ou 

empreendido ações de implantação de GPPTIC nos últimos 2 (dois) 

anos em suas áreas de TIC; 

• Desenvolvem de maneira concorrente pelo menos 40 (quarenta) projetos 

de TIC. 

 

Todos estes critérios ora apresentados tinham por principal objetivo identificar 

estudos de casos em organizações que efetivamente desenvolvem projetos de TIC e 

assim servem de casos representativos sobre o uso da GPPTIC. 

 

Avaliando-se os critérios estabelecidos nos 2 (dois) primeiros conjuntos de 

critérios, pôde-se inferir que um dos segmentos empresariais a ser considerado 

como potencial escolhido seria o do segmento bancário, seja por sua maturidade no 

uso da TIC, seja por seu volume de investimentos realizados, seja por ser um 

segmento que historicamente preconiza adoção de boas práticas em TIC e em 

gestão de projetos. É importante também denotar que a maior parte dos bancos 

brasileiros atualmente utiliza a TIC para realizações transações, prover informação 

ao negócio e gerar vantagem competitiva e estratégica (WEILL; OLSON, 1989), dai 

a relevância de se usar casos de um segmento como este. 
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Segundo a FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos), em 2012 os bancos 

brasileiros investiram cerca de R$ 20 bilhões em TIC. Na média, os bancos 

brasileiros investem mais em TIC do que seus pares no segmento de serviços. 

Segundo pesquisa realizada por Meirelles (2012), os bancos brasileiros gastam e 

investiram em média 12,8% dos lucros obtidos contra 10% das empresas de 

serviços. Se comparados às empresas de outros segmentos então, a diferença se 

torna mais expressiva ainda, pois segundo a mesma pesquisa na média as 

empresas brasileiras investem 7% dos lucros em TIC, ou seja, os bancos brasileiros 

investem 5,8% a mais que a média das empresas em termos percentuais absolutos 

e quase 83% a mais em termos percentuais relativos. Estes números demonstram o 

quanto a TIC representa um papel estratégico (MCFARLAN, 1984) nos bancos 

brasileiros, dai a escolha por este segmento para a realização da pesquisa. 

 

A estratégia de selecionar organizações do mesmo segmento garante que as 

condições presentes nos ambientes interno e externo ao negócio e as características 

do modelo de negócio sejam semelhantes e, portanto, viabilizem a replicação literal 

desejada entre os estudos de caso. 

 

Por fim, com relação ao segmento bancário, foram selecionadas organizações 

que obedecem aos seguintes pré-requisitos: 

• São bancos de capital aberto; 

• São bancos de origem brasileira e controle acionário nacional; 

• São bancos comerciais; 

• Que operam em todo território nacional. 

 

A partir destes critérios, foi criada uma primeira lista com os nomes dos bancos 

brasileiros que se enquadrassem nos critérios acima expostos. Com base nesta lista, 

foram realizados os primeiros contatos com os responsáveis das áreas de TIC e 

dados adicionais foram consultados na Internet para avaliar se os critérios de uso da 

TIC e da gestão de projetos eram atendidos. Só então foi criada uma lista final com 

os nomes dos 3 (três) bancos selecionados para participar dos estudos de caso 

levando em conta a adequação aos critérios e também a receptividade em participar 

da pesquisa. 
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Obviamente a facilidade de acesso às organizações e seus gestores foi um 

fator primordial neste processo de seleção dos casos, sendo um critério tácito 

considerado. 

 

Quando da proposição de participação nos estudos de casos, foram 

apresentados às organizações convidadas benefícios múltiplos da pesquisa 

(BENBASAT; GODLSTEIN; MEAD, 1987): tanto a academia receberia benefícios 

com a teoria desenvolvida quanto os bancos receberiam benefícios com o 

entendimento sobre seu ambiente e os fatores organizacionais que influenciam seus 

processos de GPPTIC. 

 

4.3 COLETA DE DADOS 

  

Algumas fontes de dados podem ser utilizadas para gerar evidências de 

maneira satisfatória em estudos de caso (BENBASAT; GODLSTEIN; MEAD, 1987) 

(EISENHARDT, 1989) (YIN, 2010), tais como: (i) documentação, (ii) registros em 

arquivo, (iii) entrevistas, (iv) observação direta, (v) observação participante, (vi) 

artefatos físicos e (vii) questionários. 

 

Destas fontes citadas acima, este trabalho se utilizou das opções de 

documentação, entrevistas com gestores das organizações e aplicação de 

questionários junto aos responsáveis e participantes do processo, pois pareceram 

serem as mais aplicáveis em relação à coleta de dados sobre as organizações, seus 

processos de GPPTIC e os fatores organizacionais. Foram também usados dados 

secundários nas situações em que o dado primário não era suficiente para se 

entender o contexto das organizações-escopo. 

 

Em termos de documentação, inicialmente foram empreendidas tentativas de 

obtenção de e-mails eletrônicos, relatórios, agendas, atas de reuniões e outros 

documentos que permitissem ao pesquisador entender o processo de GPPTIC e 

evidenciar fatores organizacionais presentes neste processo. Esta ação, porém, se 

mostrou pouco eficiente considerado o receio que os gestores tinham de revelar 

algum segredo ou dado sigiloso da organização. Apenas um dos bancos 
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disponibilizou relatórios sobre o portfólio dos projetos de TIC e dados de seu 

monitoramento.  

 

As informações de contexto sobre as organizações que serviram de insumo na 

elaboração da caracterização das organizações nos estudos de caso foram obtidos 

com os respectivos responsáveis e através de consultas às suas páginas de internet 

e sites correlatos.  

 

As informações em campo em cada banco foram coletadas em 3 (três) 

momentos distintos: (i) uma reunião de uma hora, em média, com algum executivo 

da organização com o objetivo de colher dados sobre a organização; (ii) uma 

reunião de uma hora, em média, com o executivo responsável pelo processo de 

GPPTIC na organização com o objetivo de obter informações mais específicas sobre 

o processo. (iii) a aplicação de questionários sobre os fatores organizacionais, sendo 

dividida em reuniões separadas, primeiro com os demandantes de projetos, depois 

com os executores de projetos e, por fim, com os tomadores de decisão sobre os 

projetos de TIC na organização. Cada reunião levou de 40 minutos a 1 hora em 

média e teve a participação de 2 (dois) a 3 (três) respondentes em cada um destes 

grupos. 

 

Conforme recomendado por Yin (2010), foi elaborado um protocolo para os 

estudos de caso (principalmente porque este trabalho abrangia estudos de casos 

múltiplos). O objetivo do protocolo do estudo de caso era o de fornecer maior 

consistência no processo de coleta de dados acerca das questões sobre as 

organizações entrevistadas, o processo de GPPTIC e os fatores organizacionais, 

gerando assim maior confiabilidade à pesquisa. Neste protocolo de estudo de caso 

foram criados 4 (quatro) instrumentos para viabilizar e suportar a realização das 

entrevistas nesta atividade de coleta de dados. 

 

O Anexo A (E-mail de Apresentação) foi enviado por e-mail eletrônico aos 

responsáveis dos bancos em que seriam feitos os estudos de caso, tendo como 

objetivo apresentar a pesquisa e solicitar a aprovação para sua realização. 
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O Anexo B (Questionário sobre o Banco) se constitui em um roteiro de 

perguntas semiestruturado que foi utilizado pelo pesquisador como base para a 

entrevista com o responsável pelo estudo de caso dentro do banco. Tinha por 

objetivo garantir que o pesquisador obtivesse uma visão geral sobre a organização e 

suas características mais relevantes. São informações deste roteiro: 

• Histórico e atuação do banco; 

• Cultura atual do banco; 

• Planejamento estratégico do banco; 

• Produtos e/ou serviços do banco; 

• Segmentos ou os tipos de cliente do banco; 

• Estrutura organizacional e porte do banco; 

• Dados financeiros e de volume do banco; 

• Investimentos em TIC e Governança. 

 

O Anexo C (Questionário sobre o Processo GPPTIC) se constitui em um roteiro 

de perguntas semiestruturado utilizado pelo pesquisador como base para a 

entrevista com o responsável pelo processo de GPPTIC dentro do banco. Este 

roteiro foi elaborado com base na revisão bibliográfica e tinha por objetivo garantir 

que o pesquisador obtivesse uma visão geral sobre o processo executado e suas 

características mais relevantes. São informações deste roteiro: 

• Origem dos projetos de TIC no banco; 

• Atividades de criação e gestão do portfolio de projetos de TIC; 

• Ferramentas utilizadas; 

• Estrutura organizacional que suporta o processo; 

• Maturidade dos processos de GP e de GPPTIC no banco. 

 

 O Anexo D (Questionário sobre os Fatores Organizacionais em GPPTIC) se 

constitui em um questionário de perguntas estruturado com questões fechadas, em 

formato de escala Likert com 5 pontos (sendo 1=Nenhuma Influência; 5=Muita 

Influência). Este questionário foi utilizado pelo pesquisador para realizar as 

entrevistas com os demandantes, executores e decisores dos projetos de TIC dentro 

do banco e tinha por objetivo garantir que os fatores organizacionais fossem 

avaliados pelos respondentes sobre suas percepções de influência dos fatores sobre 
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a GPPTIC. Os itens do questionário foram estruturados à luz da estrutura conceitual 

elaborada e de tal forma que o grau de concordância com as afirmativas 

representasse o nível de influência de cada fator organizacional presente na 

GPPTIC, segundo a percepção dos respondentes. Assim, as notas mais altas estão 

associadas ao maior nível de influência de um fator organizacional; o contrário é 

verdadeiro: as menores notas se referem a menores níveis de influência. Para 

facilitar o trabalho dos respondentes, anterior a cada questão o pesquisador 

apresentava uma descrição breve sobre os agrupamentos dos fatores 

organizacionais. Foi também solicitado ao final de cada sessão de aplicação dos 

questionários que os respondentes sugerissem novos fatores organizacionais que 

não constassem ainda do questionário utilizado. 

 

Algumas vezes durante as entrevistas o pesquisador precisou abandonar 

momentaneamente a sequência de perguntas do questionário e realizou uma 

entrevista com mais profundidade sobre alguns fatores organizacionais. O 

pesquisador gravou cada sessão de aplicação dos questionários e, a cada avaliação 

dos fatores por agrupamento, pedia que os respondentes comentassem sobre o 

porquê das notas dadas aos fatores. Esta ação de estímulo aos respondentes trouxe 

à tona informações ricas sobre as causas e consequências dos fatores 

organizacionais. Esta ação tinha também por objetivo garantir que não fossem 

perdidas ou omitidas informações importantes para a elaboração da estrutura e que 

não estavam previstas nos questionários de levantamento. 

 

A atividade de coletas de dados ocorreu entre os meses de Setembro de 2012 

a Agosto de 2013, tempo este que acabou se tornando longo por conta da 

dificuldade em se conseguir a autorização para a realização dos estudos de caso (a 

principio) e posterior dificuldade em obter agendas dos respondentes das 

organizações.  

 

Com o intuito de proteger os sujeitos humanos de eventuais retaliações por 

parte de seus superiores ou organizações, os profissionais entrevistados tiveram 

seus nomes preservados nos relatórios dos estudos de casos e codinomes foram 

estabelecidos a eles, conforme recomendado por Yin sobre a privacidade e 

confidencialidade dos participantes da pesquisa (2010). 
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4.4 TRATAMENTO DOS DADOS 

  

Para cada estudo de caso realizado foi feita a transcrição das entrevistas e 

foram compilados em planilhas os dados dos questionários com as respectivas 

descrições e evidências obtidas sobre os fatores organizacionais. Esta atividade de 

transcrição dos casos foi realizada logo após a pesquisa de campo conforme 

recomendado por Eisenhardt (1989).  

 

A partir dos dados coletados através das documentações, entrevistas e 

questionários, foi possível ao pesquisador comparar as informações entre si, o que 

se configurou como uma triangulação (YIN, 2010). A triangulação ajudou na 

verificação dos elementos da estrutura conceitual uma vez que contava com 

evidências de múltiplas fontes (EISENHARDT, 1989). 

 

Para realizar a análise das informações coletadas nas entrevistas sobre as 

organizações e seus respectivos processos de GPPTIC foi utilizada a técnica de 

análise de conteúdo, conforme proposto por Bardin (2004).  Esta técnica de análise 

tem por objetivo interpretar as informações a partir da descrição objetiva, sistemática 

e qualitativa dos conteúdos obtidos que, neste trabalho especificamente, é 

proveniente das entrevistas, documentos e dados secundários sobre as 

organizações. 

 

À luz da proposição de Bardin (2004), foram realizadas as atividades de: 

• Pré-análise – envolvendo (i) a escolha das informações e dos 

documentos que fossem mais úteis para o entendimento das 

organizações e de seus respectivos processos de GPPTIC e (ii) a 

definição de parâmetros que ajudassem a realizar a comparação entre 

os casos (o que serviu de insumo para a elaboração dos anexos B e C 

utilizados na coleta de dados); 

• Exploração dos materiais – quando foram lidos e avaliados todos os 

documentos obtidos junto às organizações-escopo; 
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• Tratamento dos resultados e interpretação – que consistiu na 

compreensão das informações obtidas à luz da teoria estudada e 

apresentada na revisão bibliográfica. 

 

A análise dos conteúdos foi feita inicialmente para cada estudo de caso, 

individualmente, e depois de maneira comparativa e integrada para todos os casos 

juntos. 

 

Com relação aos dados coletados nos questionários, através da compilação e 

análise destes dados foram identificadas as influências que cada fator 

organizacional produz sobre o processo de GPPTIC. Os dados coletados sobre as 

influências dos fatores organizacionais permitiu que se fizessem análises sob 2 

(dois) aspectos: (i) a influência dos fatores organizacionais em cada banco estudado; 

(ii) a influência dos fatores organizacionais entre os 3 (três) cenários de estudo de 

caso, de maneira comparativa e tendo como objetivo confirmar a replicação literal.  

 

Posteriormente à apresentação de cada estudo de caso, foi elaborada uma 

análise conjunta dos resultados entre os casos (cross-case) tendo como objetivo 

apresentar os pontos em comum (EISENHARDT, 1989). Foi avaliada a extensão da 

lógica da replicação presente nestes estudos. Esta é uma ação de validação e 

corroboração da teoria desenvolvida, o que facilitou a percepção da contribuição 

teórica alcançada. Uma técnica de análise que foi primordial neste ponto do trabalho 

foi a Síntese Cruzada dos Casos (YIN, 2010), pois permitiu ao pesquisador 

identificar os níveis de influência dos fatores organizacionais em comum nos estudos 

de casos e a influência destes nos processos avaliados.  

 

4.5 ANÁLISE DO MODELO DE PESQUISA 

  

Uma vez que o método de pesquisa escolhido para o desenvolvimento deste 

trabalho tenha sido o de Estudos de Caso, é natural que não deva se esperar que 

ele venha a oferecer sustentação para generalizações estatísticas. Sendo um 

trabalho de caráter qualitativo e com uma abordagem exploratória e descritiva, o seu 

valor se situa de fato em, ao mesmo tempo, (i) explorar e descrever um fenômeno 
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ainda pouco conhecido pela comunidade acadêmica e (ii) servir de insumo para 

estudos posteriores e o consequente avanço da ciência da administração. 

 

Conforme denota Yin (2010), um projeto de pesquisa supostamente representa 

um conjunto lógico de declarações e, como tal, sua qualidade deve ser julgada 

segundo certos critérios lógicos. Com este fim, a seguir serão apresentados os 3 

(três) critérios de validação de um projeto de pesquisa proposto por Yin (2010) e que 

são aplicáveis a este tipo de projeto de pesquisa, a saber: (i) validade do constructo, 

(ii) validade externa e (iii) confiabilidade. 

 

4.5.1 Validade do Constructo 
 

Sendo o resultado principal desta pesquisa uma estrutura com os fatores 

organizacionais que influenciam a GPPTIC, faz-se necessário garantir que os 

constructos utilizados nesta pesquisa para o desenvolvimento da teoria sejam 

suficientemente operacionais e objetivos (EISENHARDT, 1989) (YIN, 2010). 

 

Para tanto, uma primeira providência tomada foi o uso de fontes múltiplas de 

evidências (YIN, 2010). Foi também realizada a triangulação das múltiplas fontes 

(EISENHARDT, 1989) (YIN, 2010), além de serem utilizados trabalhos de pesquisa 

anteriores para a construção da estrutura proposta (em tempo de revisão 

bibliográfica e desenvolvimento da teoria).  

 

Durante a coleta de dados foi solicitado e encorajado que os entrevistados 

ratificassem e/ou retificassem a estrutura conceitual criada como forma de validação 

do constructo. 

 

Foi construído um protocolo de estudo de caso para guiar as atividades de 

coleta de dados e a criação dos roteiros e questionário para a realização das 

entrevistas, conforme públicos-alvo específicos, o que proporcionou uma maior 

uniformidade e abrangência das questões.. 
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4.5.2 Validade Externa  
 

A validade externa se refere à capacidade que um estudo possui de ser 

“generalizável” a outras realidades além do estudo de caso em questão. 

 

Neste trabalho, a validade externa se deu através do uso de estudos de casos 

múltiplos, o que permitiu que se fizesse uma generalização analítica, sendo 

considerada a logica de replicação (YIN, 2010). Foram também comparados os 

dados encontrados na pesquisa com relação ao referencial teórico e á estrutura 

conceitual elaborada. 

 

4.5.3 Confiabilidade 
 

A confiabilidade permite que outro pesquisador obtenha os mesmos resultados 

caso repita os mesmos procedimentos de pesquisa em outros casos (YIN, 2010). 

Para tanto, este trabalho teve seus procedimentos e instrumentos de coleta e 

analise dos dados documentados para que viabilizem uma nova pesquisa. 

 

As entrevistas foram gravadas e foi solicitado que os entrevistados 

esclarecessem conceitos empregados sempre que necessário. As gravações estão 

disponíveis em mídias de fácil recuperação e devidamente transcritas e catalogadas. 
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5 – RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Este capítulo apresenta os estudos de casos realizados para o desenvolvimento desta 

tese. Foram realizados levantamentos em 3 (três) bancos brasileiros, que a partir de então 

serão denominados apenas como Banco X, Banco Y e Banco Z para que suas identidades 

sejam preservadas. Em cada estudo de caso são apresentados: (i) como foi realizada a 

pesquisa na organização; (ii) a caracterização da organização estudada; (iii) a 

caracterização do processo de GPPTIC que elas executam; (iv) os resultados dos 

questionários aplicados sobre os fatores organizacionais e suas respectivas influências sobre 

a GPPTIC, que são o objeto desta tese. É importante denotar neste capítulo que, como estes 

bancos estudados não reconhecem ainda a expressão TIC para designar suas áreas de TI, 

são usadas então as designações originais para denominar estas áreas.  

 

5.1 BANCO X 

 

5.1.1. Sobre a pesquisa realizada 
 

A coleta de dados junto ao Banco X foi realizada no período de Setembro a 

Dezembro de 2012. O contato inicial com o executivo do banco que autorizou a 

pesquisa se deu através de um ex-aluno do autor desta tese. Foi enviado um e-mail 

ao executivo apresentado solicitando formalmente a autorização para a realização 

da pesquisa, sendo usado como modelo o e-mail apresentado no Anexo A. O 

executivo que autorizou a pesquisa (e que depois também participou como 

respondente) é Gerente de Governança de TI do Banco X e atua no banco por volta 

de 3 (três) anos. 

 

Previamente à pesquisa, este autor buscou informações sobre o banco por 

meio da Internet (através do Google e também no site institucional do banco), o que 

ajudou na preparação para as entrevistas e aplicação dos questionários. O Banco X 
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optou por não disponibilizar documentos internos por ter receio de revelar algum 

segredo ou dado sigiloso da organização ou do processo. 

 

Foram realizados 3 (três) tipos de entrevista com os profissionais do Banco X: 

• Entrevista com o Gerente de Governança de TI para colher informações 

sobre a organização; esta entrevista foi gravada e teve a duração de 

uma hora e meia; foi aplicado o questionário apresentado no Anexo B 

para a realização das perguntas ao executivo entrevistado; 

• Nova entrevista com o Gerente de Governança de TI, que neste caso, 

tinha o objetivo de colher informações sobre o processo de GPPTIC, 

especificamente; a entrevista se deu uma semana após a 1ª. entrevista 

sobre a organização, também foi gravada e teve a duração de quase 

duas horas dada a quantidade de detalhes apresentados sobre o 

processo; foi aplicado o questionário apresentado no Anexo C para a 

realização das perguntas ao executivo entrevistado; 

• Entrevistas com os executivos do banco para aplicação dos 

questionários sobre os fatores organizacionais; cada reunião levou em 

média 50 minutos, todas elas foram gravadas e foi aplicado o 

questionário conforme o Anexo D; o pesquisador durante as entrevistas 

apresentou os fatores organizacionais conforme os agrupamentos e 

depois solicitou que fossem atribuídas notas aos fatores; em cada 

agrupamento também se perguntou o porquê de se atribuir notas altas 

ou notas baixas aos fatores, buscando assim entender as razões das 

influências dos fatores; as entrevistas foram realizadas em datas 

diferentes e na seguinte ordem: 

o Demandantes – foram entrevistados em um mesmo dia, mas 

separadamente, 3 (três) executivos: o gerente da área jurídica, a 

gerente da área de financiamento de veículos e a gerente da área 

de cartões; 

o Executores – foram entrevistados em conjunto 3 (três) 

profissionais de TI: um gerente de desenvolvimento de sistemas, 

um analista da área de infraestrutura de TI e um coordenador de 

da área de operação; 
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o Decisores – foram entrevistados, separadamente, 2 (dois) 

gerentes da área de produtos do banco. 

 

5.1.2. Sobre a Organização 
 

O Banco X opera no segmento comercial de varejo, de capital aberto e é 

considerado um banco de médio porte. Originalmente, era uma empresa da área de 

empréstimos pessoais e de CDC (Crédito Direto ao Consumidor) para as classes 

sociais C e D e foi fundada por um grupo de empresas de uma importante família do 

ramo de entretenimento no Brasil. O Banco X operou neste formato durante pouco 

mais de 20 (vinte) anos até, que em meados de 2010, foi adquirido por outro banco 

do mesmo segmento. 

 

Se no modelo de atuação anterior o Banco X tinha seu portfólio de produtos 

exclusivamente focado em empréstimos pessoais e CDC, atualmente o Banco X 

opera nos segmentos de financiamento de veículos, empréstimos pessoais, 

consignados, cartões de crédito, seguradora, corretora de valores e consórcio e já 

não possui concentração em um único produto. Segundo o executivo entrevistado, 

“o banco também já não se apresenta como um banco segmentado por classe 

social, pelo contrário, têm na sua carteira de clientes hoje pessoas de todas as 

classes sociais”. 

 

O Banco X há pouco mais de 3 (três) anos teve um processo de quase falência 

por conta e problemas de gestão e foi então comprado por outro grupo do segmento 

bancário, sendo realizada neste momento de aquisição a troca de sua liderança e, 

consequente, mudança na gestão do banco. Segundo o executivo, o Banco X 

“passou de uma cultura familiar e conservadora prá uma cultura mais profissional e 

mais arrojada em relação aos negócios e na forma de atuar no mercado”. Apesar de 

não possuir agências bancárias, possui por volta de 50 (cinquenta) filiais espalhadas 

em todo o território nacional.  

 

Conforme dados informados pelo executivo entrevistado, o Banco X possui 

atualmente por volta de 3.000 (três mil) colaboradores considerando profissionais 
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contratados como funcionários (via regime CLT - Consolidação das Leis do 

Trabalho) e terceirizados. Em TIC trabalham aproximadamente 100 (cem) 

profissionais (este número não leva em conta os profissionais que trabalham nos 

parceiros de desenvolvimentos de sistemas do banco). 

 

Em 2011, o Banco X teve um faturamento total de R$ 2,55 bilhões e um lucro 

líquido de R$ 60 milhões, enquanto em 2012 teve um faturamento bruto de R$ 2,8 

bilhões, porém um prejuízo líquido de R$ 604 milhões (estas informações foram 

colhidas a partir de um site especializado da área financeira, mas não pode ter seu 

endereço aqui divulgado, pois evidenciaria qual o banco estudado). Foi levantado a 

partir dos documentos recebidos que o orçamento de TIC para o ano de 2012 foi de 

R$ 70 milhões (incluindo custeios mensais de folha de pagamento, contratação de 

serviços e projetos de manutenção e desenvolvimento de sistemas). 

 

O Banco X tem como objetivo estratégico dobrar sua carteira de clientes nos 

próximos 3 (três) anos e entende que a TIC tem papel estratégico no cumprimento 

deste objetivo (em consonância à visão de McFarlan (1984) sobre a importância 

relativa de TIC para cada segmento de negócio). No Banco X, os sistemas são 

implementados em Baixa Plataforma (executados em servidores de alta capacidade 

e disponibilidade) e são utilizados tanto para a realização de transações de negócio 

quanto para a melhoria e disponibilização de informações ao negócio e, 

estrategicamente, como apoio nos processos de tomada de decisão (WEILL; 1986) 

(WEILL; OLSON, 1989). 

 

Conforme apontado pelo executivo entrevistado, a dificuldade que existe 

atualmente em cumprir a estratégia do Banco X é que, ainda que a TIC esteja em 

um Estágio de Maturidade (NOLAN, 1979), os sistemas usados para operar o 

negócio não são desenvolvidos e mantidos internamente por ele, mas sim por 

fornecedores externos que implementam pacotes de software. Esta dependência em 

relação aos fornecedores gera sistematicamente dificuldades para realizar qualquer 

mudança de processos e de sistemas que seja necessária dentro do banco.  

 

Com a chegada dos novos controladores quando da venda do banco, foi 

proposta uma nova forma de gestão da TIC, culminando com a implantação de 
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práticas de governança de TIC e a adoção da gestão de portfólio de projetos de TIC, 

mais especificamente. 

 

O Banco X tem um planejamento estratégico criado para um horizonte de 5 

(cinco) anos de implementação, mas ele é divulgado apenas para os níveis 

gerenciais e, ainda assim, de maneira parcial. Semanalmente são realizadas 

reuniões periódicas dos diretores para discussão dos progressos do plano 

estratégico.  

 

Foi levantado que o Banco X desenvolve em média 80 (oitenta) projetos de TIC 

ao ano, dos mais diversos tipos de implementação (como sistemas, 

telecomunicações, banco de dados, segurança da informação, infra, etc.) e por volta 

de 70% (setenta por cento) destes projetos está relacionado diretamente a 

desenvolvimento, manutenção e customização de sistemas.  

 

5.1.3. Sobre o processo de GPPTIC 
 

Observou-se que no Banco X são realizadas as seguintes atividades para a 

realização da GPPTIC:  

• Estabelecimento de Estrutura organizacional (ENGLUND; GRAHAM, 

1999) (ARTTO; DIETRICH, 2007); 

• Identificação de potenciais projetos (ENGLUND; GRAHAM, 1999) 

(PENNYPACKER, 2005) (KERZNER, 2006) (PMI, 2013b); 

• Avaliação dos projetos (ENGLUND; GRAHAM, 1999) (PENNYPACKER, 

2005) (KERZNER, 2006) (PMI, 2013b); 

• Seleção dos projetos (ENGLUND; GRAHAM, 1999) (PENNYPACKER, 

2005) (KERZNER, 2006) (PMI, 2013b); 

• Priorização dos projetos (ENGLUND; GRAHAM, 1999) 

(PENNYPACKER, 2005) (KERZNER, 2006) (PMI, 2013b); 

• Balanceamento do portfólio de projetos (ENGLUND; GRAHAM, 1999) 

(PMI, 2013b); 

• Monitoramento e controle (PENNYPACKER, 2005). 
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No Banco X, os projetos de TIC que se referem a negócio (sejam novos 

processos, serviços ou produtos ou, ainda, a alteração ou manutenção destes) de 

maneira geral são identificados nas diversas áreas de negócio (ENGLUND; 

GRAHAM, 1999) (PENNYPACKER, 2005) (KERZNER, 2006) (PMI, 2013b). Estas 

áreas é quem definem suas necessidades de negócio alinhadas à estratégia do 

banco, que servirão posteriormente de insumo ao trabalho de avaliação, seleção e 

estimativa dos projetos de TIC. O modelo de decisão e implementação de TIC 

adotado pelo Banco X é denominado de Execução de Estratégia (quando as 

decisões partem da estratégia de negócios para então se definir a estrutura de 

negócios e a estrutura de TIC (HENDERSON; VENKATRAMAN, 1993)). 

 

Os projetos de TIC que se referem especificamente à tecnologia (como infra, 

telecomunicações e banco de dados, por exemplo) são gerados diretamente pelas 

áreas de TI através de análise de capacidade dos recursos instalados e identificação 

da necessidade de aumento ou complementação destes recursos. Tipicamente, a 

decisão é tomada diretamente pelos gerentes de TI em um formato de comitê 

interno, sendo então priorizados os projetos junto aos recursos internos da TI. 

 

Como no Banco cada linha de negócio tem uma equipe de TI específica 

alocada, os projetos de TIC que implementam o negócio entram em filas de 

avaliação, seleção e priorização diferentes (por linha de negócio). Neste sentido, a 

seleção dos projetos de TIC é feita indiretamente pelas áreas de negócio quando 

definem quais de seus projetos devem ser desenvolvidos. A área de TI não toma 

parte nesta decisão, pois o Banco X entende que esta seja uma decisão de negócio, 

fundamentalmente.  

 

Na prática, é constituído um Comitê de Projetos Estrutura organizacional 

(ENGLUND; GRAHAM, 1999) (ARTTO; DIETRICH, 2007) e são realizadas reuniões 

de avaliação, seleção e priorização de projetos (que acontecem a cada dois meses, 

em média). Participam nestas reuniões os gestores das áreas de negócio e o 

gerente de Governança de TI (que é o responsável por este processo no banco). 

 

Foi identificado que nestas reuniões é realizada a apresentação individual de 

cada projeto por seu gerente responsável e segue-se a discussão sobre se ele deve 
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ou não ser selecionado, o que se constitui nas atividades de avaliação e seleção dos 

projetos (ENGLUND; GRAHAM, 1999) (PENNYPACKER, 2005) (KERZNER, 2006) 

(PMI, 2013b).  

 

Modelos de seleção de projeto como Scoring Model, modelos econômicos, de 

otimização e de análise de riscos discutidos por Moore e Baker (1969) ou como o 

método AHP (SAATY, 2008) ainda não são utilizados pelo Banco X em seu processo 

de GPPTIC. Também foi identificado que, por falta de recursos humanos, os projetos 

não são avaliados previamente às reuniões e poucos projetos possuem Business 

Case para avaliação de potenciais benefícios. 

 

Nesta mesma reunião já é realizada a priorização dos projetos (ENGLUND; 

GRAHAM, 1999) (PENNYPACKER, 2005) (KERZNER, 2006) (PMI, 2013b) dentro 

da carteira dos projetos e geralmente leva-se em conta a urgência do projeto, seus 

benefícios esperados e o alinhamento dos resultados ao plano estratégico do banco. 

Esta discussão ocorre de maneira formal, mas desestruturada. Neste ponto é 

executada a atividade de balanceamento dos projetos (ENGLUND; GRAHAM, 1999) 

(PMI, 2013b) levando em conta os projetos correntes e os novos ora selecionados.  

 

Em uma segunda reunião, o gerente de Governança de TI apresenta e discute 

com as equipe de TI os projetos que foram selecionados e priorizados. Um problema 

frequente encontrado nestas reuniões é o problema da “Síndrome de Alocação de 

Recursos” (Engwall & Jerbrant, 2003) dado que normalmente há mais projetos do 

que recursos disponíveis para desenvolvê-los. Cada vez que é identificada a 

necessidade de contratação de recursos para dar vazão às demandas, o gestor de 

negócio é informado sobre esta necessidade, que então negocia com seu diretor as 

contratações necessárias. 

 

Semanalmente os projetos de TIC são atualizados em relação ao progresso e 

estas informações são enviadas para atualização da carteira de projetos. Estas 

informações são apresentadas ao Superintendente de TI. O monitoramento e 

controle (PENNYPACKER, 2005) da carteira de projetos ainda não é realizado 

plenamente com os gerentes de negócio, que só recebem informações dos projetos 

individualmente, através de um painel semanal.  
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O processo de GPPTIC foi definido e documentado através de uma norma 

interna do Banco. São utilizados indicadores sobre a carteira de projetos a partir de 

um Dashboard criado em formato MS Excel. É utilizada uma ferramenta workflow 

chamada OnBase para registro de solicitação dos projetos e planilhas Excel para 

priorização dos projetos em tempo de reunião.  

 

Conforme o executivo entrevistado há o propósito de a médio prazo se adotar a 

ferramenta EPM (Enterprise Project Management), da Microsoft. O Banco X possui 

metodologia específica para a gestão de projetos de TIC e as equipes de projetos 

são auditadas periodicamente. 

 

Em linhas gerais, observou-se que o processo de GPPTIC no Banco X se 

encontra no nível de maturidade definido como Estruturado (Nível 2) por 

Pennypacker (2005), pois a metodologia possui processos e papéis organizacionais 

definidos, o portfólio é revisado periodicamente, há inventário de projetos e critérios 

simples de priorização de projetos. 

 

5.1.4. Sobre os Fatores Organizacionais e suas influências sobre a GPPTIC 
 

A tabela 1 consolida os dados obtidos nas entrevistas com os Demandantes, 

Executores e Decisores de projetos de TIC no Banco X. Ela representa os resultados 

da pesquisa e permite as análises ora apresentadas. Foram listadas para cada fator 

organizacional, as notas atribuídas pelos 8 (oito) respondentes. A partir destes 

dados consolidados, foram calculadas as médias aritméticas a serem utilizadas para 

a análise dos dados. A seguir, são apresentadas análises sobre estes aspectos com 

uma abordagem Bottom-Up (ou seja, do dado mais granular para o menos granular). 

 

Uma primeira análise feita diz respeito às notas individuais dos respondentes. 

Através da análise das médias, percebe-se que em todos os grupos de 

respondentes há uma pequena variação de percepções em relação à influência dos 

fatores organizacionais em GPPTIC. 
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Dem. 1 Dem.2 Dem. 3 Média Exec. 1 Exec. 2 Exec. 3 Média Dec. 1 Dec. 2 Média

Recursos 5,0 4,3 3,7 4,3 4,3 3,0 4,3 3,9 4,0 4,0 4,0 4,1

Compartilhamento dos Recursos 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 5,0 4,3 4,0 5,0 4,5 4,6

Disponibilidade de Recursos 5,0 5,0 3,0 4,3 5,0 3,0 5,0 4,3 5,0 4,0 4,5 4,4

Ferramentas de Apoio 5,0 3,0 3,0 3,7 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,2

Informações 4,0 4,3 4,3 4,2 3,7 4,3 4,7 4,2 4,7 3,0 3,8 4,1

Qualidade das Informações dos Projetos 4,0 5,0 5,0 4,7 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 4,0 4,6

Qualidade das Informações sobre o Negócio 4,0 5,0 5,0 4,7 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,5 4,7

Qualidade dos Dados Históricos 4,0 3,0 3,0 3,3 1,0 3,0 4,0 2,7 4,0 2,0 3,0 3,0

Pessoas 4,0 5,0 4,3 4,4 3,7 3,7 4,0 3,8 3,3 3,3 3,3 3,9

Engajamento dos Participantes 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 4,7 5,0 4,0 4,5 4,7

Conhecimento sobre GPPTIC 4,0 5,0 3,0 4,0 5,0 4,0 4,0 4,3 2,0 3,0 2,5 3,6

Conhecimento sobre TIC 3,0 5,0 5,0 4,3 1,0 3,0 3,0 2,3 3,0 3,0 3,0 3,2

Organização 2,8 4,0 4,0 3,6 3,5 3,5 3,8 3,6 3,8 4,3 4,0 3,7

Porte da Organização 3,0 3,0 5,0 3,7 1,0 5,0 5,0 3,7 4,0 4,0 4,0 3,8

Grau de Formalidade 2,0 5,0 5,0 4,0 5,0 3,0 3,0 3,7 4,0 4,0 4,0 3,9

Disposição ao Risco 3,0 5,0 3,0 3,7 5,0 3,0 3,0 3,7 3,0 5,0 4,0 3,8

Granularidade dos Projetos 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 3,3 4,0 4,0 4,0 3,4

Processos 2,6 5,0 5,0 4,2 4,4 3,2 3,4 3,7 4,6 3,8 4,2 4,0

Conflito  Operações X Projetos 2,0 5,0 5,0 4,0 4,0 3,0 4,0 3,7 5,0 4,0 4,5 4,1

Maturidade da GP 2,0 5,0 5,0 4,0 5,0 3,0 3,0 3,7 5,0 4,0 4,5 4,1

Maturidade da GPPTIC 2,0 5,0 5,0 4,0 5,0 3,0 3,0 3,7 4,0 4,0 4,0 3,9

Transparência  da GPPTIC 4,0 5,0 5,0 4,7 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 3,5 4,1

Continuidade do Processo 3,0 5,0 5,0 4,3 4,0 3,0 3,0 3,3 5,0 4,0 4,5 4,1

Política 4,8 4,5 4,0 4,4 3,5 3,5 3,3 3,4 5,0 4,0 4,5 4,1

Apoio da Liderança 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 2,0 1,0 2,7 5,0 5,0 5,0 4,2

Resistência das Pessoas 5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 5,0 5,0 4,3 5,0 3,0 4,0 4,4

Integração entre as Áreas 5,0 5,0 3,0 4,3 3,0 4,0 4,0 3,7 5,0 4,0 4,5 4,2

Competição entre os Projetos 4,0 3,0 3,0 3,3 3,0 3,0 3,0 3,0 5,0 4,0 4,5 3,6

Estratégias 4,3 4,5 4,0 4,3 4,0 3,5 3,8 3,8 4,8 4,0 4,4 4,1

Alinhamento Estratégico 4,0 5,0 5,0 4,7 5,0 4,0 3,0 4,0 5,0 4,0 4,5 4,4

Visão Compartilhada 3,0 5,0 5,0 4,3 4,0 3,0 3,0 3,3 4,0 4,0 4,0 3,9

Estratégia de TIC 5,0 3,0 3,0 3,7 5,0 3,0 4,0 4,0 5,0 3,0 4,0 3,9

Papel da TIC na Organização 5,0 5,0 3,0 4,3 2,0 4,0 5,0 3,7 5,0 5,0 5,0 4,3

Gestão 5,0 4,6 3,8 4,5 4,4 2,8 3,8 3,7 4,4 3,6 4,0 4,0

Governança do Processo 5,0 5,0 3,0 4,3 5,0 4,0 4,0 4,3 5,0 3,0 4,0 4,2

Estabilidade da Gestão 5,0 5,0 3,0 4,3 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 3,8

Papéis e Responsabilidades 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 3,0 3,7 5,0 4,0 4,5 4,4

Status dos Gestores de TIC 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 1,0 5,0 3,7 3,0 4,0 3,5 4,1

Suporte Organizacional 5,0 3,0 3,0 3,7 4,0 3,0 4,0 3,7 5,0 3,0 4,0 3,8

Médias dos respondentes 4,0 4,5 4,1 4,2 3,9 3,4 3,9 3,7 4,3 3,7 4,0 4,0

Demandantes Executores DecisoresFatores Organizaconais em GPPTIC e suas 

influências

Médias 

Finais

 

 

Tabela 1 – Fatores organizacionais e suas influências sobre a GPPTIC no 

Banco X. 

Fonte: Próprio autor. 

 

Ainda durante as entrevistas no Banco X foram percebidas estas diferenças e 

então foram questionados os respondentes sobre o porquê disto. Uma das 

respostas dadas por um dos Executores e que sintetiza bem este ponto é: 

 

Ah, as notas estão dando diferentes porque as nossas experiências 

profissionais e mesmo o contato e interação com este processo no 

banco são diferentes, por isto que você vai ouvir opiniões diferentes 

sobre estes fatores aqui dentro banco. 
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Em relação aos tipos de respondentes, pode-se observar que há no Banco X 

diferenças entre as percepções sobre os fatores analisados. Os Demandantes são 

os que mais percebem as influências dos fatores organizacionais sobre a GPPTIC 

(com 4,2 pontos de média), diferente dos Executores (com 3,7 pontos de média). 

 

Esta diferença de percepções sobre os fatores decorre de 2 (dois) fatos, 

basicamente: (i) um dos Demandantes do Banco X citou explicitamente: “a gente 

tem dificuldade em ter os projetos aprovados dentro do banco porque o processo 

não é muito claro, a gente não sabe muito bem como fazer.” e (ii) um dos Executores 

mencionou: “a gente tem pouca participação neste processo, geralmente a gente 

toma mais contato com os projetos que foram definidos ...”.  

 

Conforme evidenciado na entrevista com o gerente de Governança de TI, “os 

profissionais da TI do banco não participam nos comitês de projetos do banco e tem 

praticamente o primeiro contato com os projetos só na segunda reunião, que é feita 

dentro da área de TI para o recebimento dos projetos”. É importante denotar que os 

executores de TIC entrevistados no Banco X disseram que não executavam projetos 

puros de TI, mas apenas projetos que vinham das áreas de negócio. 

 

Para avaliar os fatores organizacionais com maior e menor influência sobre a 

GPPTIC no Banco X foi criada a tabela 2, que classifica os fatores segundo as 

médias e os apresenta em ordem decrescente. 

 

Os fatores organizacionais com maior influência sobre a GPPTIC no Banco X 

segundo os resultados dos questionários são, em ordem decrescente de influência, 

a Qualidade das Informações sobre o Negócio , o Engajamento dos 

Participantes, o Compartilhamento dos Recursos  e a Qualidade das 

Informações dos Projetos  (que são os fatores que se encontram no topo da 

tabela).  
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Ranking dos Fatores Organizaconais em 

GPPTIC e suas influências
Médias

Qualidade das Informações sobre o Negócio 4,7

Engajamento dos Participantes 4,7

Compartilhamento dos Recursos 4,6

Qualidade das Informações dos Projetos 4,6

Disponibilidade de Recursos 4,4

Resistência das Pessoas 4,4

Alinhamento Estratégico 4,4

Papéis e Responsabilidades 4,4

Papel da TIC na Organização 4,3

Apoio da Liderança 4,2

Governança do Processo 4,2

Integração entre as Áreas 4,2

Maturidade da GP 4,1

Status dos Gestores de TIC 4,1

Conflito  Operações X Projetos 4,1

Continuidade do Processo 4,1

Transparência  da GPPTIC 4,1

Maturidade da GPPTIC 3,9

Visão Compartilhada 3,9

Grau de Formalidade 3,9

Estratégia de TIC 3,9

Porte da Organização 3,8

Disposição ao Risco 3,8

Estabilidade da Gestão 3,8

Suporte Organizacional 3,8

Conhecimento sobre GPPTIC 3,6

Competição entre os Projetos 3,6

Granularidade dos Projetos 3,4

Ferramentas de Apoio 3,2

Conhecimento sobre TIC 3,2

Qualidade dos Dados Históricos 3,0  

 

Tabela 2 – Ranking no Banco X dos Fatores Organizacionais conforme suas 

influências 

Fonte: Próprio autor. 

 

Sobre o fator organizacional identificado como o mais influente na amostra do 

Banco X, a Qualidade das Informações sobre o Negócio , o Decisor 1 ponderou 

que: 
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Que dados históricos é importante é, experiência é fundamental, né? 

Com a experiência a gente sabe alguns erros que a gente vai 

cometer no futuro, mas com certeza aqui o escopo do projeto, que 

linha tenho que seguir, e o que é o negócio, qual o objetivo do 

negócio é o principal na minha visão prá fazer o projeto andar no 

caminho correto. 

 

O Demandante 3 avaliou que a falta de informações sobre o negócio pode 

prejudicar a decisão sobre os projetos a serem desenvolvidos. Segundo ele  

 

Sem a qualidade das informações sobre o negócio a gente não 

consegue fazer a devida priorização. Mas se tiver, a gente consegue 

justificar porque tem que fazer aquele projeto [...] Se você não sabe 

expor muito bem nem explicar o projeto, se você não sabe explorar, 

o projeto nem é aprovado e às vezes é uma coisa muito importante 

pro banco. 

 

Neste sentido, o dado obtido a partir dos respondentes é coerente com a 

explicação dada pelo Gerente de Governança de TI de que “no banco, o negócio é 

quem direciona os projetos de TI”. Ou seja, dado que os projetos de TIC são 

selecionados com base nas necessidades de negócio e não em aspectos puramente 

técnicos, alguns participantes do processo de GPPTIC entendem que “obter as 

melhores informações sobre o negócio torna-se um fator crítico de sucesso para 

realizar este processo” (conforme externado pelo Demandante 1, em sua entrevista). 

 

Os Executores também percebem a falta de informações sobre o negócio como 

algo que influencia a GPPTIC. Segundo o Executor 2 

 

De algumas pessoas que você vai levantar informação, é claro que 

ela não tem o domínio ou ela não quer passar. Isto é um complicador 

não só aqui como também em outras empresas. A pessoa fala: ‘eu 

quero aquilo’, ai eu respondo: ‘tá bom, mas me ajuda, como é 

aquilo?’. A pessoa te fala que é prá fazer igual aquele outro, mas a 

gente não sabe qual é aquele outro. Ai você vai, tem que abrir 

programa, conversar com um monte de gente [...] Eu não sei se é por 
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falta de tempo ou o quê que é, mas as pessoas não mandam as 

informações. As informações do business não chegam aqui. 

 

O fator Engajamento dos Participantes  também é um fator organizacional 

que foi apurado como um dos mais influentes sobre a GPPTIC no Banco X. Na 

entrevista com o Gerente de Governança de TI sobre o processo de GPPTIC, 

inclusive, este fator foi avaliado como muito crítico por ele. E isto se traduz na falta 

ou na pouca adesão dos participantes ao processo ou mesmo em uma “sabotagem” 

velada às atividades e decisões tomadas nas reuniões de avaliação e seleção dos 

projetos. 

 

O Executor 1 comentou sobre o engajamento dos participantes: 

 

Aqui no banco cada um trabalha por si. Eu falo com propriedade: eu 

cheguei aqui há um ano e eu percebi que o grande medo aqui é 

perder o emprego. Então é muito difícil pegar uma informação, cada 

um puxa pro seu lado. Às vezes tem reunião e as pessoas não vão e 

nem passam informação, tem que ficar pedindo prá diretor ajudar. Eu 

tive um projeto que a gente teve que cancelar, porque não andava. 

 

O Demandante 1 também comentou a respeito:  

 

Às vezes as pessoas vão nas reuniões dos projetos e não sabem 

nem o que está acontecendo, porque elas não se engajaram antes, 

Às vezes elas vão nas reuniões e querem decidir tudo, mas elas não 

conhecem nenhum projeto, ai a gente começa falar de um projeto, 

leva duas horas falando do mesmo projeto e acaba não decidindo 

nada. Mas por quê? Porque ninguém sabia o que estava 

acontecendo, quer dizer, ninguém correu atrás antes. 

 

Em relação ao Compartilhamento dos Recursos , os respondentes percebem 

muita influência deste fator organizacional sobre o processo de GPPTIC. De maneira 

geral, os respondem externaram sua preocupação com o volume de trabalho nos 

projetos imposto aos recursos, principalmente nos casos em quem um mesmo 

profissional atua em várias frentes ao mesmo tempo. 
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Por exemplo, o Demandante 3 fez a seguinte ponderação:  

 

A gente sabe que às vezes este compartilhamento complica muito, 

porque dependendo da demanda que é, são demandas que são 

muito importantes, às vezes são duas demandas importantes que 

estão com a mesma pessoa [...] e ai você é cobrado e só tem uma 

pessoa prá fazer aquilo, então o portfólio de projetos não acontece.  

 

O Decisor 2 também alegou que este fator organizacional influencia fortemente 

a GPPTIC porque  

 

No momento atual do banco isto tem uma forte relevância, porque eu 

tenho um portfólio extenso de projetos onde a gente até brinca aqui 

que o trem tem que caminhar em paralelo e eu tenho, por exemplo, 

quatro grandes projetos que são estratégicos e meus recursos são 

escassos [...] e o pior, compartilhados [...] eu tô aqui numa briga 

pesada, porque eu tenho mais projeto do que gente e eu tenho este 

compartilhamento de recursos que aqui me gera um grande 

problema [...] às vezes você compartilha o mesmo recurso entre eles 

e cada um tem seu nível de prioridade e ai fica muito complexo [...] ai 

falta foco, falta assertividade.” 

 

A percepção do Decisor 2 é confirmada pelo Executor 1, que diz que  

 

O banco usa um modelo matricial de alocação dos recursos nos 

projetos, o que de vez em quando traz problemas por causa da 

dispersão na hora de executar as atividades nos projetos. Você 

começa uma coisa e ai tem que parar para começar a fazer outra, 

mas nem terminou a primeira ainda  

 

Por último, tratando sobre a Qualidade das Informações do Projeto , foi 

observado em entrevista com os Demandantes e Decisores que, no momento de 

composição da carteira dos projetos de TIC, há ainda pouca informação sobre os 

projetos em termos de negócio e isto atrapalha sobremaneira as decisões. 
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A este respeito, o Decisor 2 disse que  

 

Algumas decisões às vezes são tomadas “no escuro” porque ainda 

não fazemos Business Plan para todos os projetos no banco [...] as 

informações que a gente tem sobre os projetos às vezes tem não 

permite fazer isto. 

 

O Demandante 3 também ponderou que “quanto mais eu tiver de informações, 

melhor vai ser prá mim ... então assim: eu acho que isto tem muita influência na hora 

da minha decisão.”.  

 

No outro extremo da lista da tabela 2 estão os 4 (quatro) fatores 

organizacionais que foram considerados com menor influência pelos respondentes 

do Banco X, sendo eles (em ordem decrescente de influência): a Granularidade 

dos Projetos , as Ferramentas de Apoio , o Conhecimento sobre TIC e a 

Qualidade dos Dados Históricos . 

 

A Granularidade dos Projetos foi avaliada também como pouco influente 

sobre a GPPTIC no Banco X e a razão disto é que os respondentes consideram que 

não há diferença entre se ter projetos pequenos, médios ou grandes no portfólio de 

projetos de TIC, desde que estes sejam bem gerenciados. O Demandante 1 

considerou que “o problema nem é o tamanho dos projetos, acontece que tem muita 

coisa ao mesmo tempo no banco [...] então nem influencia tanto o tamanho.”. 

 

Sobre o fator organizacional Ferramentas de Apoio , quando o Decisor 1 foi 

questionado em tempo de entrevista porque atribuiu uma nota mais baixa em 

relação aos outros fatores, ele argumentou: “ferramenta de apoio eu acho 

importante, mas não é imprescindível ... dá prá fazer no braço .”.  

 

O Executor 2 confirma esta percepção ao afirmar:  
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[...] acho que influencia mas, isso na minha opinião, é moderado. 

Tendo ou não tendo a ferramenta você vai ter um outro jeito de fazer 

... claro, se eu tiver a ferramenta, melhor, né?  

 

O Decisor 2 também atribuiu uma nota mais baixa a este fator porque 

compreende que a ferramenta é importante para a execução do processo de 

GPPTIC, mas segundo suas palavras, a falta dela não inviabiliza a execução do 

processo: 

 

Eu não coloquei nível 4 aqui, coloquei nível 3, uma influência 

moderada, porque não posso me prender a isto prá eu caminhar [...] 

por isto eu sigo o caminho do meio na resposta [...] porque se fosse 5 

eu não fazia nada.  

 

O Conhecimento sobre TIC foi avaliado como o fator organizacional menos 

influente sobre a GPPTIC no Banco X. Como a maior parte dos projetos de TIC são 

gerados partir de decisões do negócio, as questões técnicas não fazem parte das 

discussões sobre o portfólio de projetos de TIC. Conforme o Gerente de Governança 

de TI, “estas questões mais técnicas surgem apenas depois no desenvolvimento do 

projeto, já na área de TI”. O Executor 3 considerou que “conhecer sobre TI não é 

essencial, mas ajuda.”. 

 

Por fim, a Qualidade dos Dados Históricos  é o fator organizacional que teve 

a pontuação na avaliação dos respondentes do Banco X que entendem que os 

dados relativos aos projetos feitos anteriormente pelo banco pouco ajudam na 

decisão sobre os projetos futuros. 

 

Segundo o Demandante 1, o motivo para este fator ter recebido uma nota baixa 

se explica desta maneira: 

 

Os dados históricos são informações importantes também, que 

devem ser consideradas, mas antes de mais nada, num ranking de 

prioridade, o projeto tem que ser rentável. Cara, em banco o histórico 

é importante, mas é o seguinte: o mercado muda tanto que o 

histórico fica caduca, então o que vale é o que tá prá frente, que são 
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as informações sobre o projeto. E ai se você não priorizar um projeto 

porque ele vai ser rentável daqui uns 2 ou 3 anos, você poder perder 

um grande negócio. 

 

Em relação aos agrupamentos dos fatores organizacionais (conforme tabela 3), 

pode-se afirmar que os agrupamentos possuem similaridade de influência sobre a 

GPPTIC, pois há pequena variação de pontuação entre eles (com exceção do 

agrupamento denominado Organização, que possui a pontuação final de 3,7). Um 

problema percebido na pontuação dos agrupamentos é de que apesar da grande 

variação existente na pontuação dos fatores, a percepção sobre os agrupamentos 

mais influentes fica distorcida quando se analisa apenas as médias. Desta forma, 

vale mencionar que o agrupamento de informações  sobre os negócios e projetos e 

o agrupamento de recursos  possuem os fatores organizacionais com maiores 

pontuações nestes agrupamentos (Qualidade das Informações sobre o Negócio e o 

Compartilhamento dos Recursos, respectivamente). 

 

Ranking dos Agrupamentos dos Fatores 

Organizaconais em GPPTIC

Médias 

Finais

Maior média no 

Agrupamento

Informações 4,1 4,7

Recursos 4,1 4,6

Estratégias 4,1 4,4

Política 4,1 4,4

Gestão 4,0 4,4

Processos 4,0 4,1

Pessoas 3,9 4,7

Organização 3,7 3,9  

 

Tabela 3 – Ranking no Banco X dos Fatores Organizacionais por Agrupamento 

Fonte: Próprio autor. 

 

Avaliando os fatores organizacionais conforme seus níveis de análise (vide 

tabela 4 abaixo), percebe-se que, à semelhança do que ocorreu com a análise 

anterior dos agrupamentos, há também similaridade de influência destes níveis 

sobre a GPPTIC. Novamente a análise das médias “esconde” as variações dos 

fatores organizacionais, por isto não se pode afirmar que haja fatores 

organizacionais em um nível de análise que sejam mais influentes que outros níveis. 
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Percebe-se, porém, que no nível da Firma  a Qualidade das Informações sobre o 

Negócio  é o fator organizacional com maior influência sobre a GPPTIC, bem como a 

definição de Papéis e Responsabilidades no nível do Processo  e o Engajamento 

dos Participantes no nível do Indivíduo. 

 

Firma Médias Processo Médias Indivíduo Médias

Qualidade das Informações sobre o Negócio 4,7 Papéis e Responsabilidades 4,4  Engajamento dos Par@cipantes 4,7

Compartilhamento dos Recursos 4,6 Governança do Processo 4,2 Resistência das Pessoas 4,4

Qualidade das Informações dos Projetos 4,6 Maturidade da GP 4,1 Conhecimento sobre GPPTIC 3,6

Disponibilidade de Recursos 4,4 Transparência  da GPPTIC 4,1 Conhecimento sobre TIC 3,2

Alinhamento Estratégico 4,4 Continuidade do Processo 4,1

Papel da TIC na Organização 4,3 Maturidade da GPPTIC 3,9

Apoio da Liderança 4,2 Ferramentas de Apoio 3,2

Integração entre as Áreas 4,2

Conflito  Operações X Projetos 4,1

Status dos Gestores de TIC 4,1

Grau de Formalidade 3,9

Visão Compartilhada 3,9

Estratégia de TIC 3,9

Porte da Organização 3,8

Disposição ao Risco 3,8

Estabilidade da Gestão 3,8

Suporte Organizacional 3,8

Competição entre os Projetos 3,6

Granularidade dos Projetos 3,4

Qualidade dos Dados Históricos 3,0

Média do Nível da Firma 4,0 Média do Nível do Processo 4,0 Média do Nível do Indivíduo 4,0

Ranking dos Fatores Organizaconais em GPPTIC e suas influências por Nível de Análise

 

 

Tabela 4 – Ranking no Banco X dos Fatores Organizacionais por Nível de 

Análise 

Fonte: Próprio autor. 

 

A média final de todos os fatores organizacionais de 4,0 pontos revela que no 

Banco X os fatores organizacionais tem um alto poder de influência sobre a GPPTIC.  

 

Por fim, foi perguntado aos respondentes do Banco X se eles haviam se 

lembrado de algum outro fator organizacional da GPPTIC que não tivesse sido 

incorporado à estrutura conceitual apresentada a eles. Foi comentado que as 

mudanças de tecnologia e de mercado poderiam em algum momento influenciar a 

GPPTIC. Como estes fatores citados não são intrínsecos à organização, a estrutura 

conceitual não foi alterada para incorporá-los, mas esta informação serve de insumo 

para estudos futuros que levem à extensão da estrutura. 
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5.2 BANCO Y 

 

5.2.1. Sobre a pesquisa realizada 
 

A coleta de dados junto ao Banco Y foi realizada nos meses de Março e Abril 

de 2013. O autor da tese trabalhou como consultor em gestão de projetos durante o 

ano de 2011 no Banco Y e, por conta deste relacionamento, realizou o contato inicial 

com a Gerente do Escritório de Projetos no banco. Não foi necessário o envio de e-

mail para formalizar a aceitação da pesquisa, mas houve intensa negociação com o 

Diretor de Operações e TI do banco para obter esta autorização (este Diretor é o 

líder imediato da Gerente contatada). A Gerente do Escritório de Projetos também 

participou como respondente nas entrevistas sobre a organização e sobre o 

processo de GPPTIC. 

 

Como o autor participou nos trabalhos iniciais de definição da metodologia de 

gestão de projetos e do Escritório de Projetos no Banco Y, foi solicitado que fosse 

enviado o manual mais atualizado com as informações sobre o processo e a 

estrutura do Escritório de Projetos com o objetivo de se preparar para as entrevistas 

e aplicação dos questionários. O Banco Y disponibilizou todos os documentos 

solicitados, mas solicitou que o nome da organização não fosse divulgado na 

pesquisa. 

 

Foram realizados 3 (três) tipos de entrevista com os profissionais do Banco Y: 

• Entrevista com a Gerente do Escritório de Projetos para ratificar e/ou 

retificar as informações sobre o Banco Y; esta entrevista foi gravada e 

teve a duração de uma hora; o questionário proposto no Anexo B foi 

totalmente aplicado, mas como o autor já conhecia previamente a 

organização, algumas perguntas demandaram apenas uma atualização 

de informações; 

• Entrevista com a Gerente do Escritório de Projetos para ratificar e/ou 

retificar as informações sobre o processo de GPPTIC; a entrevista 
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também foi gravada e teve a duração de 1 hora, prevalecendo a mesma 

lógica de que o autor necessitava apenas de atualizações sobre o 

processo; como os documentos sobre a metodologia foram 

disponibilizados e eram de boa qualidade, houve um ganho de tempo na 

condução desta entrevista; foi aplicado o questionário apresentado no 

Anexo C; 

• Entrevistas com os profissionais do banco para aplicação dos 

questionários sobre os fatores organizacionais; cada reunião levou em 

média 50 minutos, todas elas foram gravadas e foi aplicado o 

questionário conforme o Anexo D; o pesquisador durante as entrevistas 

apresentou os fatores organizacionais conforme os agrupamentos e 

depois solicitou que fossem atribuídas notas aos fatores; em cada 

agrupamento também se perguntou o porquê de se atribuir notas altas 

ou notas baixas aos fatores, buscando assim entender as razões das 

influências dos fatores; as entrevistas foram realizadas em datas 

diferentes e na seguinte ordem: 

o Demandantes – foram entrevistados em separado 2 (dois) 

executivos: um gerente da área de BackOffice do banco que é 

sediado em Minas Gerais (esta entrevista foi realizada em duas 

sessões diferentes através do recurso de videoconferência) e um 

gerente da área de Câmbio, presencialmente em São Paulo; 

o Executores – foram entrevistados em conjunto 2 (dois) 

Superintendentes da Área de TI, ambos responsáveis por 

equipes de manutenção e desenvolvimento de sistemas no 

banco, ambos em São Paulo; 

o Decisores – foram entrevistados, separadamente, 2 (dois) 

executivos: a Gerente de Riscos e o Diretor de Operações e TI, 

ambos em São Paulo. 

 

5.2.2. Sobre a Organização 
 

O segundo banco a ser apresentado nesta pesquisa opera como banco 

múltiplo, possui capital aberto e é considerado um banco de médio porte. A principal 
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característica deste banco é a de atender apenas a empresas de pequeno e médio 

porte que são clientes de outras empresas do grupo empresarial ao qual pertence. O 

Banco Y possui pouco mais de 25 (vinte e cinco) anos de existência e foi criado a 

partir de uma das maiores empresas de distribuição e logística do Brasil. 

 

Além de banco comercial que opera principalmente em empréstimos, o Banco 

Y em seu braço financeiro possui uma corretora de valores, uma empresa de 

seguros e uma empresa de processamento de cartões de crédito. A empresa de 

seguros oferece seguros para pessoa física e jurídica, principalmente nos ramos 

Vida, Capitalização, Automóveis e Proteção ao Negócio. No segmento de cartões, a 

empresa opera no segmento de Private Label (cartões com bandeira própria) e 

possui uma rede própria de captura de transações de débito e de crédito. Tanto a 

corretora quanto as empresas de seguros e de cartões representam atualmente uma 

parcela menor do negócio, mas utilizam toda a estrutura de agências, processos, 

sistemas e BackOffice do Banco Y para operar.  

 

O Banco Y prospecta seus clientes principalmente entre os lojistas, atacadistas 

e distribuidores que atende através da sua empresa de distribuição e logística, não 

tendo como objetivo atender a clientes que não façam parte desta carteira de 

clientes (a empresa de distribuição possui 130.000 clientes e, destes, 40.000 são 

clientes do banco). Por conta disto, o Banco Y possui uma marca fantasia que é 

desconhecida da maioria dos clientes pessoa física e jurídica que são 

tradicionalmente atendidos por bancos comerciais de varejo no mercado. 

 

Apesar de possuir uma história de quase 3 (três) décadas no segmento 

bancário, apenas nos últimos 5 (cinco) anos o Banco Y decidiu profissionalizar sua 

gestão e contratar profissionais de mercado. Sediado em uma importante cidade do 

interior do Estado de Minas Gerais, os funcionários do Banco Y normalmente eram 

ex-colaboradores das empresas do grupo, mas não eram profissionais advindos do 

mercado financeiro. Assim como o Banco X apresentado na seção anterior, o Banco 

Y também “[...] migrou de uma gestão familiar para uma gestão mais profissional, 

porém continua conservador em relação aos negócios e tem a participação direta do 

dono.”, segundo a executiva entrevistada. O Banco Y não possui agências 



136 
 

  

bancárias, operando o negócio através dos escritórios regionais espalhados pelo 

país, principalmente localizado nas capitais dos estados.  

 

O Banco Y possui atualmente por volta de 900 (novecentos) colaboradores 

distribuídos entre funcionários e terceirizados. A maior parte destes colaboradores 

trabalha em sua matriz no Estado de Minas Gerais e o restante trabalha na agência 

de São Paulo. Em TIC, trabalham aproximadamente 120 (cento e vinte) profissionais 

entre pessoal de desenvolvimento de sistemas e suporte e operação do Data 

Center. 

 

Conforme dados obtidos junto à executiva entrevistada, em 2012 o Banco Y 

obteve um lucro líquido da ordem de R$ 25,67 milhões, um valor 27,6% menor do 

que o que foi obtido no ano anterior de 2011. O orçamento de TIC para o ano de 

2012 não foi informado pela executiva entrevistada por questões de sigilo, mas 

pode-se inferir que este orçamento ultrapasse o valor de R$ 20 milhões anuais dado 

a quantidade de funcionários envolvidos e projetos na área de TIC do banco. 

 

Em 2009 foi contratado um novo Presidente para o Banco Y, um profissional de 

mercado de bancos que veio com a incumbência de dobrar a carteira de clientes no 

prazo de 3 (três) anos. Este novo profissional trouxe consigo um grupo de executivos 

e foi montada uma nova estrutura organizacional. “Melhorar a eficiência operacional 

do banco tem sido perseguido como o principal objetivo estratégico a ser cumprido 

em 2013.” segundo a executiva entrevistada.  

 

Assim como ocorreu em outros bancos, a baixa das taxas de juros dos bancos 

no ultimo ano de 2012 tem demandado do Banco Y um esforço importante no 

sentido de dar mais eficiência para as operações do banco e a TIC foi a ferramenta 

escolhida para viabilizar esta estratégia. “A TI tem sido muita utilizada no banco [...]” 

segundo a executiva entrevistada, “[...] o que tem permitido oferecer novos serviços 

e produtos aos clientes do banco”. 

 

Todos os sistemas utilizados pelo Banco Y são desenvolvidos internamente e 

executados em Baixa Plataforma e a maior parte dos recursos humanos de TIC são 

recursos internalizados. Foi identificado que a TIC do banco se encontra em um 
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Estágio de Maturidade (NOLAN, 1979) dado que o banco já utiliza a mesma 

plataforma tecnológica há mais de 10 (dez) anos. O Banco Y em 2012 desenvolveu 

um portfolio de 50 (cinquenta) projetos de TIC, com diversos tipos de projeto e por 

volta de 80% (oitenta por cento) destes era relacionado diretamente a 

desenvolvimento, manutenção e customização de sistemas.  

.  

Em agosto de 2010 o Banco Y foi auditado pelo Banco Central e foi 

recomendado por este que fosse criado um Escritório de Projetos para gerenciar os 

projetos no banco. O Banco Y contratou em 2011 uma consultoria especializada em 

gestão de projetos e em fins de 2011 foi implantado um Escritório de Projetos 

voltado especificamente para os projetos de TIC. Este escritório se encontra em 

pleno funcionamento e responde pelos projetos do banco, da corretora e da 

seguradora. A empresa de cartões já possuía um Escritório de Projetos, então não 

foi incluída como parte do escopo do novo escritório criado. Foi implantada uma 

metodologia para a gestão de projetos e gestão de portfólio de projetos. 

 

O Banco Y não tem um planejamento estratégico formalmente estabelecido. As 

discussões estratégicas, conforme apurado em entrevista com a Gerente do 

Escritório de Projetos, são realizadas pelo Presidente e pelos Diretores das 

empresas do grupo a cada 2 (dois) meses.  

 

5.2.3. Sobre o processo de GPPTIC 
 

As informações a partir daqui apresentadas foram obtidas em entrevista com a 

Gerente do Escritório de Projetos do Banco Y, uma executiva de carreira do banco 

que foi alocada em 2010 especificamente com o objetivo de implantar e gerenciar 

esta área. 

 

A percepção de que a GPPTIC é um processo necessário no Banco Y tem seu 

início em agosto de 2010. O Banco Y realizou um projeto para a revisão do seu 

modelo de segmentação de clientes e detectou como uma das necessidades da 

área de Produtos do banco a criação de um processo específico para o 

desenvolvimento de produtos. Na mesma época, foi discutida a necessidade 
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relacionada à adoção de gestão de projetos para gerenciar o desenvolvimento de 

produtos no banco. Em paralelo a estes fatos, o Banco Y sofreu uma auditoria de 

rotina realizada pelo Banco Central, que recomendou a criação de um Escritório de 

Projetos para a gestão dos projetos do Banco Y. 

 

Uma consultoria especializada em gestão de projetos foi contratada e 

entrevistou 58 (cinquenta e oito) profissionais dos mais diversos níveis hierárquicos 

e empresas do grupo. Destas entrevistas, foi realizada uma análise e encontrados 

27 (vinte e sete) problemas relacionados à gestão de projetos no Banco Y. Entre os 

10 (dez) problemas mais citados pelos entrevistados, foram encontradas as 

palavras-chave “Priorização”, “Benefícios/Resultados” e “Carteira de Projetos”. Foi 

identificado que algumas áreas do banco (como Processos, TI e Cartões) 

executavam algumas boas práticas em gestão de projetos, mas estas eram ainda 

exceção na organização. 

 

 Em linhas gerais, os problemas se referiam a: (i) a empresa tem um alto grau 

de informalidade no planejamento e acompanhamento dos projetos; (ii) não estão 

claros os papéis, responsabilidades e atribuições das áreas na estrutura 

organizacional, gerando confusão em tempo de projeto; (iii) a empresa ainda possui 

traços de uma organização voltada para o segmento de distribuição/logística; (iv) 

não há um alinhamento claro entre a estratégia da empresa e os projetos 

selecionados e priorizados; (v) poucas pessoas na empresa possuem alguma 

ferramenta de gestão de projetos. 

 

Diante dos resultados, o Banco Y decidiu implantar um Escritório de Projetos e 

os processos de gestão de projetos e de gestão de portfólio de projetos. No primeiro 

trimestre de 2011 foram realizadas estas implantações, sendo treinados mais de 120 

(cento e vinte) colaboradores nos processos implantados. O Escritório de Projetos 

implantado tem como foco: (i) Gestão e controle da Carteira de Projetos; (ii) 

Fornecer suporte às áreas na gestão e estruturação dos projetos; (iii) Desenvolver e 

aprimorar os métodos e processos para a Gestão de Projetos e de Portfólio; (iv) 

Capacitação e disseminação do conhecimento sobre os métodos e práticas de 

Gestão de Projetos e Portfólios; (v) Monitorar e controlar projetos estratégicos. Será 

dado foco a partir deste momento ao processo de GPPTIC. 
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Conforme levantado nas entrevistas e nas documentações disponibilizadas 

sobre o processo, no Banco Y são realizadas as seguintes atividades para a 

realização da GPPTIC:  

• Estabelecimento de Estrutura organizacional (ENGLUND; GRAHAM, 

1999) (ARTTO; DIETRICH, 2007); 

• Identificação de potenciais projetos (ENGLUND; GRAHAM, 1999) 

(PENNYPACKER, 2005) (KERZNER, 2006) (PMI, 2013b); 

• Categorização de projetos (ENGLUND; GRAHAM, 1999) (ARTTO; 

DIETRICH, 2007) (PMI, 2013b); 

• Criação de critérios de avaliação dos projetos (MEREDITH; MANTEL 

JR., 1985) (ENGLUND; GRAHAM, 1999) (KERZNER, 2006) (ARTTO; 

DIETRICH, 2007) (PMI, 2013b); 

• Avaliação dos projetos (ENGLUND; GRAHAM, 1999) (PENNYPACKER, 

2005) (KERZNER, 2006) (PMI, 2013b); 

• Seleção dos projetos (ENGLUND; GRAHAM, 1999) (PENNYPACKER, 

2005) (KERZNER, 2006) (PMI, 2013b); 

• Priorização dos projetos (ENGLUND; GRAHAM, 1999) 

(PENNYPACKER, 2005) (KERZNER, 2006) (PMI, 2013b); 

• Balanceamento do portfólio de projetos (ENGLUND; GRAHAM, 1999) 

(PMI, 2013b); 

• Monitoramento e controle (PENNYPACKER, 2005); 

• Reporte (ARTTO; DIETRICH, 2007) (PMI, 2013b). 

 

Em termos de estrutura organizacional para suportar a GPPTIC, o Banco Y 

instituiu um Comitê de Projetos (ENGLUND; GRAHAM, 1999) (ARTTO; DIETRICH, 

2007) para realizar a avaliação, categorização, seleção, priorização e monitoramento 

e controle dos projetos considerados estratégicos. Este Comitê é formado por todos 

os Diretores das empresas e se reúne bimestralmente. Cada Diretor tem direito a 

voto (sem pesos diferentes) para definição dos projetos a serem selecionados.  

 

O Escritório de Projetos concentra as atividades de apoio à gestão dos projetos 

através de um pool de recursos e os Gerentes funcionais são os responsáveis pela 



140 
 

  

gestão e execução dos projetos em suas respectivas áreas. É importante denotar 

que não cabe a este Escritório de Projetos aprovar os projetos bem como gerenciá-

los, servindo como apoio consultivo e operacional. 

 

A maior parte dos projetos desenvolvidos no Banco Y (independente de qual 

tipo sejam) é identificada (ENGLUND; GRAHAM, 1999) (PENNYPACKER, 2005) 

(KERZNER, 2006) (PMI, 2013b) nas diversas áreas de negócio e de suporte das 

empresas do grupo, segundo suas necessidades e estratégias. Os projetos de TIC, 

por decorrência, em sua maioria são derivados de projetos de negócio e 

correspondem ao modelo de avaliação de investimentos em TIC denominado como 

Execução de Estratégia por Henderson e Venkatraman (1993).  

 

O fluxo do processo de GPPTIC do Banco Y é representado na figura abaixo: 

 

 

 

Figura 13 – Fluxo do processo de GPPTIC no Banco Y 

Fonte: banco entrevistado. 
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Os projetos de TIC que não são derivados do negócio (ou seja, necessidades 

identificadas pela própria área de TI para implementação de infra, telecomunicações, 

segurança da informação, por exemplo) não seguem por este fluxo de seleção de 

projetos apresentado acima. Neste caso, a área de TI possui uma verba anual 

específica para este tipo de projeto e, a partir de seu Capacity Plan, discute e define 

os projetos que serão desenvolvidos (fazem parte desta discussão o Diretor de TI e 

os 3 (três) Superintendentes da área de TI). 

 

Identificadas as necessidades de projetos pelas áreas, estas tem a 

incumbência de elaborar para cada projeto um Termo de Abertura documentando o 

objetivo do projeto, suas justificativas, premissas, restrições, entregas, participantes, 

impactos no negócio, custos e prazos estimados e os potenciais benefícios. 

 

Os Termos de Abertura dos projetos são enviados pelas áreas ao Escritório de 

Projetos, que faz então um trabalho de Quality Assurance (avaliação de qualidade) 

para garantir que as propostas sejam inteligíveis e coerentes. Se tiver boa qualidade 

de conteúdo, o projeto é categorizado (ENGLUND; GRAHAM, 1999) (ARTTO; 

DIETRICH, 2007) (PMI, 2013b) por tipo de abrangência: se é corporativo 

(abrangendo várias empresas do grupo), se é empresarial (sendo neste caso restrito 

à apenas uma empresa do grupo) ou se é regulatório ou mandatório (casos em que 

há alguma obrigatoriedade legal imposta). 

 

Em seguida, os projetos são avaliados (ENGLUND; GRAHAM, 1999) 

(PENNYPACKER, 2005) (KERZNER, 2006) (PMI, 2013b) pelo Escritório de Projetos. 

Previamente a esta avaliação, o Escritório de Projetos em parceria com os membros 

do Comitê de Projetos estabelecem um conjunto de critérios objetivos e mensuráveis 

para a comparação dos projetos (MEREDITH; MANTEL JR., 1985) (ENGLUND; 

GRAHAM, 1999) (KERZNER, 2006) (ARTTO; DIETRICH, 2007) (PMI, 2013b), tendo 

como produto um modelo de pontuação no formato de Scoring Model (Moore & 

Baker, 1969). 

 

O Comitê de Projetos recebe os projetos pré-avaliados e faz as discussões a 

respeito de cada projeto. Para alguns projetos, o responsável pelo projeto é 

convidado a participar da reunião do Comitê para defender seu projeto e detalhar um 
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pouco mais a proposta. Feitas as discussões, cada projeto é votado pelos 

participantes do Comitê e assim definido como Aprovado, Não Aprovado ou A ser 

Reavaliado (neste caso, especificamente, o responsável pelo projeto deve buscar 

mais informações ou análise e voltar na próxima reunião do Comitê para uma 

segunda avaliação). Esta atividade realizada pelo Comitê pode ser definida como a 

seleção dos projetos (ENGLUND; GRAHAM, 1999) (PENNYPACKER, 2005) 

(KERZNER, 2006) (PMI, 2013b). 

 

A atividade de priorização (ENGLUND; GRAHAM, 1999) (PENNYPACKER, 

2005) (KERZNER, 2006) (PMI, 2013b) é realizada apenas com os projetos que 

foram aprovados e leva em conta as demandas e diretrizes de negócio e os recursos 

disponíveis. O balanceamento dos projetos (ENGLUND; GRAHAM, 1999) (PMI, 

2013b) é realizado considerando os projetos correntes e os novos selecionados. 

Não importa qual seja a decisão tomada pelo Comitê de Projetos, o Escritório de 

Projetos se encarrega de posteriormente comunicar aos responsáveis e envolvidos 

nos projetos sobre a decisão tomada. 

 

Semanalmente, o Escritório de Projetos realiza o levantamento de informações 

sobre os projetos em andamento e atualiza o status da carteira de projetos como 

atividades do monitoramento e controle do portfólio (PENNYPACKER, 2005). 

Mensalmente é reportada aos Diretores das empresas e ao Presidente a posição do 

portfólio de projetos (ARTTO; DIETRICH, 2007) (PMI, 2013b). 

 

O processo de GPPTIC foi definido e documentado pela consultoria contratada 

em parceria com os profissionais do Escritório de Projetos. Foi também criada em 

uma planilha MS Excel um conjunto de indicadores dos projetos e do portfólio. O 

Banco Y possui algumas licenças de MS Project, mas nem todos os profissionais 

envolvidos em projetos possuem em seus computadores. À época das entrevistas, o 

Escritório de Projetos estava implantando uma versão do EPM (Enterprise Project 

Management), ferramenta voltada para o registro e centralização das informações 

dos projetos. 

 

Tomando como base as informações aqui expostas, pode se inferir que o 

processo de GPPTIC no Banco Y se encontra no nível de maturidade definido como 
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Institucionalizado (Nível 3) (PENNYPACKER, 2005), pois o processo está 

institucionalizado, mas ainda não há avaliações quantitativas sobre o portfólio de 

projetos. 

 

5.2.4. Sobre os Fatores Organizacionais e suas influências sobre a GPPTIC 
 

A análise dos fatores organizacionais da GPPTIC no Banco Y ora apresentada 

segue o mesmo método utilizado para o Banco X (conforme apresentado na seção 

5.1) em que foram calculadas as médias aritméticas dos respondentes, dos tipos de 

respondente, dos níveis de análise e calculada a média final geral. É apresentada 

abaixo a tabela 5 com as notas atribuídas por estes entrevistados no Banco Y. Para 

a composição da amostra do Banco Y foram entrevistados 2 (dois) Demandantes, 2 

(dois) Executores e 2 (dois) Decisores. 

 

A primeira análise realizada diz respeito às notas individuais dos respondentes 

do Banco Y. Analisando-se as médias das notas finais de cada respondente, 

identificou-se que suas opiniões são bastante homogêneas a respeito dos fatores 

organizacionais que influenciam a GPPTIC. Especificamente nas entrevistas do 

Banco Y foram realizadas sessões de aplicação dos questionários com os grupos de 

respondentes. A sessão 1 (um) de entrevistas se deu com os 2 (dois) Demandantes, 

a sessão 2 (dois) com os 2 (dois) Executores e a sessão 3 (três) com os 2 (dois) 

Decisores.  

 

Em cada sessão destas foram apresentados aos respondentes os grupos de 

fatores e explicados os fatores organizacionais. Feito isto, era solicitado que eles 

primeiro atribuíssem as notas e somente depois disto comentassem o porquê de 

suas notas. Esta ação foi feita para tentar evitar o viés indesejado de que eles 

“combinassem” suas notas. 
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Dem. 1 Dem.2 Média Exec. 1 Exec. 2 Média Dec. 1 Dec. 2 Média

Recursos 4,7 4,3 4,5 4,7 4,3 4,5 4,3 4,0 4,2 4,4

Compartilhamento dos Recursos 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,5 5,0 4,0 4,5 4,7

Disponibilidade de Recursos 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Ferramentas de Apoio 4,0 3,0 3,5 4,0 4,0 4,0 3,0 3,0 3,0 3,5

Informações 4,7 3,0 3,8 4,0 4,3 4,2 4,0 4,7 4,3 4,1

Qualidade das Informações dos Projetos 5,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,7

Qualidade das Informações sobre o Negócio 5,0 4,0 4,5 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 4,5

Qualidade dos Dados Históricos 4,0 2,0 3,0 3,0 4,0 3,5 2,0 4,0 3,0 3,2

Pessoas 4,3 4,3 4,3 4,0 4,0 4,0 4,3 4,0 4,2 4,2

Engajamento dos Participantes 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 4,5 4,8

Conhecimento sobre GPPTIC 5,0 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0 5,0 3,0 4,0 4,3

Conhecimento sobre TIC 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 3,3

Organização 4,3 5,0 4,6 3,5 3,8 3,6 3,3 3,5 3,4 3,9

Porte da Organização 3,0 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 3,0 4,0 4,0

Grau de Formalidade 4,0 5,0 4,5 4,0 3,0 3,5 2,0 3,0 2,5 3,5

Disposição ao Risco 5,0 5,0 5,0 3,0 4,0 3,5 2,0 4,0 3,0 3,8

Granularidade dos Projetos 5,0 5,0 5,0 3,0 4,0 3,5 4,0 4,0 4,0 4,2

Processos 4,8 3,6 4,2 4,6 4,8 4,7 4,8 4,4 4,6 4,5

Conflito  Operações X Projetos 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,7

Maturidade da GP 5,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 4,5 4,5

Maturidade da GPPTIC 5,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,5 4,5

Transparência  da GPPTIC 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 4,8

Continuidade do Processo 5,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 3,0 4,0 4,0

Política 3,8 5,0 4,4 4,8 4,8 4,8 4,0 4,0 4,0 4,4

Apoio da Liderança 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,5 4,8

Resistência das Pessoas 3,0 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 3,0 3,0 3,0 4,0

Integração entre as Áreas 3,0 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Competição entre os Projetos 4,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 4,5 4,7

Estratégias 4,5 4,5 4,5 4,5 4,8 4,6 3,5 4,0 3,8 4,3

Alinhamento Estratégico 5,0 4,0 4,5 5,0 5,0 5,0 2,0 3,0 2,5 4,0

Visão Compartilhada 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Estratégia de TIC 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 4,5 2,0 4,0 3,0 3,8

Papel da TIC na Organização 4,0 5,0 4,5 4,0 4,0 4,0 5,0 4,0 4,5 4,3

Gestão 4,0 4,2 4,1 4,6 4,6 4,6 4,6 3,8 4,2 4,3

Governança do Processo 5,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,7

Estabilidade da Gestão 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,5 3,0 5,0 4,0 4,5

Papéis e Responsabilidades 4,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,5 4,7

Status dos Gestores de TIC 2,0 3,0 2,5 4,0 4,0 4,0 5,0 2,0 3,5 3,3

Suporte Organizacional 4,0 5,0 4,5 4,0 5,0 4,5 5,0 3,0 4,0 4,3

Médias dos respondentes 4,4 4,2 4,3 4,3 4,4 4,4 4,1 4,0 4,1 4,3

Demandantes Executores DecisoresFatores Organizaconais em GPPTIC e suas 

influências

Médias 

Finais

 

Tabela 5 – Fatores organizacionais e suas influências sobre a GPPTIC no 

Banco Y. 

Fonte: Próprio autor. 

 

Analisando as médias das notas por tipo de respondentes, observou-se que no 

Banco Y há pouca diferença entre as percepções dos Demandantes, Executores e 

Decisores sobre os fatores organizacionais estudados. O dado curioso, porém, se 

refere ao fato de o grupo de Executores ter atribuído a média mais alta das notas 

dos fatores organizacionais entre os grupos avaliados (4,4 pontos). Os Decisores, 

por sua vez, são os que menos percebem as influências dos fatores organizacionais 

sobre a GPPTIC no Banco Y (4,1 pontos).  
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Revendo as entrevistas e documentações disponibilizadas para identificar as 

razões disto, observou-se 2 (dois) fatos que parecem explicar. O primeiro fato é de 

que os Executores entrevistados são ambos os Superintendentes da área de TI que 

respondem diretamente pela gestão das demandas e dos projetos de TI dentro do 

banco, o que faz com que tenham um grande envolvimento no processo de GPPTIC 

quando da proposição, avaliação, seleção e priorização dos projetos.  

 

Na própria fala do Executor 1, 

 

O banco ainda vive um momento de brigas internas bastante 

intensas porque há muitos projetos sendo feitos por conta da 

reestruturação do banco e os recursos de TI ainda continuam 

escassos. 

 

Um segundo fato a ser denotado é de que houve há tempo (menos de 1 (um) 

ano antes desta pesquisa) um treinamento intensivo sobre o processo de GPPTIC 

contemplando todos os envolvidos. Há então entre os gestores do banco um 

conhecimento disseminado sobre o processo, o que ajuda os Demandantes a 

estruturar melhor seus projetos e, consequentemente, os Decisores a entender e 

avaliar melhor os projetos propostos.  

 

Esta constatação do pesquisador é corroborada pela afirmação de um dos 

Decisores que argumenta que 

 

Este processo já está rodando bem no banco porque o processo 

implantado colocou ordem na casa, então a influência destes fatores 

hoje é bem menor do que antes quando nós não tínhamos um 

processo como este e ai cada um fazia do seu jeito. 

 

Com o objetivo de identificar os fatores organizacionais com maior e menor 

influência sobre a GPPTIC no Banco Y, foi criada a tabela 6, apresentada em ordem 

decrescente das médias dos fatores organizacionais. 
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Ranking dos Fatores Organizaconais em 

GPPTIC e suas influências
Médias

Disponibilidade de Recursos 5,0

Visão Compartilhada 5,0

Engajamento dos Participantes 4,8

Apoio da Liderança 4,8

Transparência  da GPPTIC 4,8

Compartilhamento dos Recursos 4,7

Qualidade das Informações dos Projetos 4,7

Papéis e Responsabilidades 4,7

Governança do Processo 4,7

Conflito  Operações X Projetos 4,7

Competição entre os Projetos 4,7

Maturidade da GP 4,5

Maturidade da GPPTIC 4,5

Estabilidade da Gestão 4,5

Qualidade das Informações sobre o Negócio 4,5

Suporte Organizacional 4,3

Conhecimento sobre GPPTIC 4,3

Papel da TIC na Organização 4,3

Granularidade dos Projetos 4,2

Alinhamento Estratégico 4,0

Integração entre as Áreas 4,0

Resistência das Pessoas 4,0

Continuidade do Processo 4,0

Porte da Organização 4,0

Disposição ao Risco 3,8

Estratégia de TIC 3,8

Grau de Formalidade 3,5

Ferramentas de Apoio 3,5

Conhecimento sobre TIC 3,3

Status dos Gestores de TIC 3,3

Qualidade dos Dados Históricos 3,2  

 

Tabela 6 – Ranking no Banco Y dos Fatores Organizacionais conforme suas 

influências 

Fonte: Próprio autor. 

 

Conforme apurado, os fatores organizacionais que exercem maior influência 

sobre a GPPTIC na opinião dos entrevistados do Banco Y são a Disponibilidade de 

Recursos  e a Visão Compartilhada , ambos com as médias com 5,0 (cinco) pontos. 

Em seguida, são citados como mais influentes sobre a GPPTIC os fatores 
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organizacionais denominados de Engajamento dos Participantes , Apoio da 

Liderança  e Transparência da GPPTIC . 

 

A Disponibilidade de Recursos  tem se apresentado como um grande 

problema no Banco Y e que impacta diretamente o processo de GPPTIC. Conforme 

já visto nos parágrafos anteriores deste estudo de caso, os respondentes 

consideram que faltam recursos suficientes para a realização dos projetos de TIC, a 

exemplo das palavras do Executor 1: 

 

Hoje faltam recursos no banco para fazer tantos projetos. Ai junta 

com o crescimento dos projetos pedidos pelas áreas de negócio prá 

poder dar conta da reestruturação que o banco está fazendo, fica 

mais difícil ainda. Outra coisa também é que as áreas pedem 

projetos, mas eles não sabem se a TI pode atender ou não. 

 

O Demandante 2 concorda e complementa que 

 

[...] muitos projetos estavam sendo represados nos últimos anos, 

mas que agora tem sido definidos, o que consome muita mão-de-

obra de TI e das outras áreas.  

 

O Demandante 1 também complementa a percepção sobre este problema 

fazendo o seguinte comentário: 

 

Se o cara tá na mesa dele fazendo o trabalho do dia-a-dia e ainda 

por cima ele atende ao mesmo tempo o projeto A, B, C ou D, é claro 

que uma hora vai dar problema, porque não dá prá fazer tanta coisa 

ao mesmo tempo, ai algum projeto vai ficar prá trás.  

 

Segundo o Decisor 1 (que é o Diretor de TI do banco), esta questão sobre a 

disponibilidade dos recursos é de extrema importância: 

 

A influência é máxima, ele é que vai acabar norteando a entrada de 

projetos, a priorização, esta discussão toda ... e não é nem no 

Comitê, isto acaba sendo discutido antes, inclusive ... se nós vamos 



148 
 

  

ou nós vamos exatamente em função disto. Então aqui é cinco, aqui 

não tem muita dúvida não. A disponibilidade dos recursos é óbvia, 

ela é que comanda todo o processo decisório do escritório. 

 

A respeito da Visão Compartilhada  entre os vários níveis hierárquicos foi 

percebido que, mesmo entre os Decisores (que neste caso eram um Gerente e um 

Diretor), o Banco Y não tem procurado divulgar esta visão. Os profissionais 

entrevistados, quando questionados, responderam que sabem que existe uma 

estratégia de crescimento do banco, mas que não a conhecem em detalhes porque 

ela não está formalizada.  O Executor 2 traduziu de forma simples esta percepção: 

“Não adianta o planejamento estratégico ficar na cúpula e não permear a empresa.”. 

 

Aparentemente, o que acontece na visão dos respondentes (na voz do Decisor 

2) é que 

 

O presidente e alguns diretores conhecem, mas isto não é dito de 

forma aberta, até porque o banco vem passando por uma série de 

reestruturações e existe o temor de que a estratégia vaze para o 

mercado. 

 

O Demandante 2 quando avaliou a influência deste fator sobre a GPPTIC teve 

a seguinte reação: 

 

Você está falando ai de um negócio que é nevrálgico hoje aqui no 

banco!  Isto que você está falando é um problema sério, que é assim: 

onde você acha a resistência das pessoas, que elas se melindram. 

Você manda um e-mail dizendo da implantação de um novo produto 

e ai o cara fala que não estava sabendo. Então isto tem muita 

influência, porque às vezes as pessoas não sabem da importância 

daquele projeto pro banco e não foco nele. 

 

Em relação ao Engajamento dos Participantes , em entrevista com a 

executiva entrevistada (que é a profissional responsável pela implantação do 

processo de GPPTIC no banco), foi comentado:  
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O banco tem enfrentado ainda hoje dificuldades na 

institucionalização deste processo. Em parte, porque no modelo 

anterior de seleção de projetos cada Diretor tomava suas decisões, 

conforme os interesses de sua área e então enviava a TI para que 

fosse desenvolvido. Com a implantação do novo processo, esta 

possibilidade foi eliminada e agora todos eles devem defender seus 

projetos perante um comitê de avaliação dos projetos. A implantação 

do processo não teve o apoio total do Presidente logo de início, 

então foi questionada por alguns Diretores que alegavam falta de 

conhecimento sobre como este processo funcionaria. Assim, a 

combinação destes fatos levou à diminuição do engajamento dos 

Diretores envolvidos e foi necessária a palavra do Presidente prá 

sustentar a implantação do processo no banco. 

 

O Decisor 1 faz uma reflexão interessante a respeito deste fator no qual 

questiona a necessidade de homogeneidade do engajamento dos participantes ao 

processo, mas ainda assim considera como relevante sua influência sobre a 

GPPTIC: 

 

A resposta correta ou talvez a mais politicamente correta seria dar 

cinco, acaba que não é cinco. Eu daria quatro por conta da 

heterogeneidade dos próprios participantes. Existem diferentes níveis 

de conhecimento, diferentes níveis da hierarquia e interações no 

processo decisório. Então, no fundo, o preponderante é ter um ou 

dois daquele grupo de participantes, o resto vai meio a reboque. Se 

eu dissesse que todos tem que ter uma participação muito grande, 

seria o cinco como resposta, mas o nível de participação é variável e 

é assim que ter que ser. Não vejo que seja um item de gap prá gente 

resolver não. 

 

Este comentário se torna interessante na medida em que o executivo 

reconhece que não espera de todos os participantes o mesmo nível de 

engajamento, seja em função de sua responsabilidade ou interação com o processo. 
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O Demandante 1, por sua vez, considera que “sem as pessoas engajadas as 

coisas não vão, então a gente precisa muito das pessoas engajadas prá poder 

caminhar com o portfólio”. 

 

O Apoio da Liderança ao processo da GPPTIC é também um fator 

organizacional considerado como muito influente pelos respondentes do Banco Y 

dado o viés político que este processo tipicamente possui. “O apoio da liderança 

deveria em tese influenciar pouco”, segundo o Decisor 2. 

 

O Decisor 1 analisa esta influência e argumenta: 

 

Não tem jeito, uma empresa é feita de gente, então se a liderança 

não quiser, por mais o processo esteja bom, pode demorar mais. No 

final, pode até sair, mas com baixa eficiência. É assim: não deveria 

influenciar, mas é obvio que tem uma influência gigantesca lá no 

processo. Até porque, o banco é muito pequeno, então a voz da 

liderança bate muito rápido e muito fácil, então por isso mesmo a 

liderança, principalmente em lugares menores, tem esta influência. 

 

O Demandante 1 analisa a influência do apoio da liderança e argumenta: “Se 

eu não tiver apoio da diretoria, esquece! É o cara que tem poder prá dizer ‘faça este 

projeto’, não é verdade?”. 

 

A Transparência da GPPTIC  é o último fator organizacional a ser comentado 

da lista dos 5 (cinco) mais influentes. Curiosamente, durante as entrevistas com os 

Demandantes, Executores e Decisores, nenhum destes respondentes comentou a 

respeito deste fator organizacional. Isto pode ter sido por causa de uma falha na 

aplicação da pesquisa (potencialmente o pesquisador não estimulou 

adequadamente os respondentes a refletirem sobre a nota atribuída) ou os 

respondentes consideraram como muito influente, mas que está devidamente 

solucionado no Banco Y, portanto não caberiam maiores explicações a respeito. 

 

Em relação aos fatores com menor influência percebida pelos respondentes do 

Banco Y, foram identificados em ordem decrescente de influência o Grau de 
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Formalidade , as Ferramentas de Apoio , o Conhecimento sobre TIC , o Status 

dos Gestores de TIC e a Qualidade dos Dados Históricos . 

 

Sendo o Banco Y uma organização que tem um histórico de gestão familiar e, 

portanto, com uma gestão mais informal, o Grau de Formalidade  parece não ser 

algo relevante em sua prática cotidiana. E isto de alguma maneira então se estende 

ao processo de GPPTIC, que foi avaliado como de baixa influência. 

 

De acordo com o Decisor 1: 

 

Eu diria que o grau de formalidade tem pouca influência. A empresa 

ser muito formal ou não, dado que eu escolhi o caminho de ter uma 

metodologia no escritório de projetos, ai já não faz diferença, a 

influência é pouca.   

 

O Executor 2 percebe um pouco mais de influência deste fator porque depende 

das especificações dos projetos, então compara o Banco Y a outras organizações: 

 

Uma empresa muito informal, que não escreve nada, é tudo de boca, 

é claro que influencia. Comparado com a outra que tem ata prá tudo, 

então eu diria que influencia ‘médio’.  

 

Sobre o fator organizacional Ferramentas de Apoio , no Banco Y também há a 

percepção por parte dos respondentes de que este fator organizacional tem baixa 

influência sobre a GPPTIC (semelhante ao que já foi identificado no Banco X 

anteriormente). 

 

O Decisor 1 confirma esta percepção ao afirmar:  

 

Aqui eu também não tenho muita dúvida em dizer que a influência é 

moderada, não é zero mas não é muito não. Não adianta você ter a 

ferramentas e tudo mais se você não tiver a percepção da 

subjetividade, da orientação, da estratégia, da vontade, da percepção 

do futuro e tudo mais, porque ferramenta nenhuma consegue fazer 

isto. Então o que eu diria é: ela só operacionaliza, porque no fundo 
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no fundo fica valendo o discurso invisível. O que a gente tenta evitar 

é que ele não seja o preponderante. 

 

Em relação ao Conhecimento sobre TIC , foi identificado a partir das 

entrevistas que este fator também tem pouca influência porque as decisões de 

projetos são fundamentalmente baseadas em conhecimentos do negócio, e não da 

TIC.  

 

O Decisor 2 pondera a este respeito: 

 

É duro uma pessoa ter este conhecimento não sendo da área, você 

acaba no caso delegando isto para o especialista. Já que o 

especialista está dizendo isto, eu aceito e vamos em frente. A 

organização também funciona desta forma. Como você acaba 

compartilhando as decisões, eu preciso então ter um razoável 

conhecimento prá poder argumentar, dialogar, negociar, mas chega 

uma hora que não. Você vai ter que consultar um especialista.  

 

O Demandante 1 complementa a compreensão a respeito deste fator 

organizacional afirmando que  

 

O cara que vai demandar projetos não precisa ser um ‘nerd’, mas ele 

precisa conhecer um pouco de TI, até prá ele poder fazer certa a 

proposta do projeto. 

 

Já o Executor 1 tece um comentário pouco diferente do Demandante, ainda que 

a nota atribuída também tenha sido baixa para este fator organizacional: 

 

Claro, quanto mais o pessoal conhecer sobre a TI, melhor prá nós 

que somos de TI. Mas também se não conhecer dá prá fazer o 

trabalho porque depois a gente ajuda eles a escrever o projeto. 

 

Outro fator organizacional percebido com pouca influência sobre a GPPTIC no 

Banco Y segundo os respondentes é o Status dos Gestores de TIC . Observando o 
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organograma do banco, se identificou que o Diretor de TI é ao mesmo o Diretor de 

Operações e se reporta diretamente ao Presidente.  

 

Mas, conforme a análise do Demandante 2 sobre esta situação,  

 

O fato de haver no banco um Comitê de Projetos para as decisões 

sobre os projetos de TI diminui bastante a influência que 

potencialmente este Diretor teria sobre os projetos a serem 

selecionados ou não, então eu entendo que esta influência é de 

moderada para baixa.  

 

O fator organizacional com menor influência sobre a GPPTIC no Banco Y 

segundo os respondentes é a Qualidade dos Dados Históricos . Na visão do 

Executor 1, os dados históricos são usados apenas algumas vezes em projetos, 

conforme segue: 

 

A gente não tem normalmente no projeto em si esta coisa de você 

refazer um conta corrente, uma poupança, por exemplo. Uma vez 

feito, feito está. Você tá colocando nos projetos uma funcionalidade, 

você tá melhorando algum produto, são poucos projetos que você vai 

refazer alguma coisa. Normalmente então você não tem histórico que 

te diga esta informação. Um projeto ou outro precisa de dados 

históricos, mas na maioria das vezes a gente não precisa disto, na 

minha visão como gestor. 

 

Assim como já havia acontecido no caso do Banco X, a análise das médias dos 

agrupamentos dos fatores organizacionais sofre de um problema estatístico (vide 

tabela 7). É que apesar de os fatores Disponibilidade de Recursos e Visão 

Compartilhada serem individualmente os fatores mais influentes sobre a GPPTIC 

segundo os respondentes, as médias de notas dos grupos aos quais pertencem não 

refletem necessariamente isto (eles ficaram em segundo e quarto lugar, 

respectivamente).  
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Ranking dos Agrupamentos dos Fatores 

Organizaconais em GPPTIC

Médias 

Finais

Maior média no 

Agrupamento

Processos 4,5 4,8

Recursos 4,4 5,0

Política 4,4 4,8

Estratégias 4,3 5,0

Gestão 4,3 4,7

Pessoas 4,2 4,8

Informações 4,1 4,7

Organização 3,9 4,2  

 

Tabela 7 – Ranking no Banco Y dos Fatores Organizacionais por Agrupamento 

Fonte: Próprio autor. 

 

O grupo de fatores que possui maior influência é o de Processos (com média 

de 4,5 pontos), pois os fatores individuais deste grupo possuem notas altas e 

similares. Em seguida vem o de Recursos  (com média de 4,4 pontos) que, por 

conta do fator Ferramentas de Apoio ter uma influência menor, distorce o resultado 

do agrupamento. O agrupamento com menor influência percebida é o de 

Organização, que possui a média de 3,9. Menção especial deve ser feita ao 

agrupamento de Informações  sobre os negócios e projetos, que ficou em penúltimo 

lugar neste ranking.  Uma provável explicação a esta baixa pontuação se deve ao 

fato de as atividades de avaliação, seleção e priorização dos projetos de TIC no 

Banco Y não utilizarem técnicas de análise apropriadas a estas atividades, sendo 

realizadas ainda de maneira informal e tentativa (conforme levantado junto à 

responsável do Escritório de Projetos). 

 

Tendo como foco a análise dos fatores organizacionais conforme seus níveis 

de análise (conforme a tabela 8), identifica-se que novamente o Processo  tem um 

fator de influência forte sobre a GPPTIC no Banco Y, à semelhança do que ocorreu 

com a análise anterior sobre os agrupamentos. 

 

Vemos que a média final geral dos fatores organizacionais da GPPTIC é de 4,3 

pontos, o que revela que também neste banco os fatores organizacionais tem um 

alto poder de influência sobre a GPPTIC. 
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Firma Médias Processo Médias Indivíduo Médias

Disponibilidade de Recursos 5,0 Transparência  da GPPTIC 4,8  Engajamento dos Par@cipantes 4,8

Visão Compartilhada 5,0 Governança do Processo 4,7 Conhecimento sobre GPPTIC 4,3

Apoio da Liderança 4,8 Papéis e Responsabilidades 4,7 Resistência das Pessoas 4,0

Compartilhamento dos Recursos 4,7 Maturidade da GP 4,5 Conhecimento sobre TIC 3,3

Qualidade das Informações dos Projetos 4,7 Maturidade da GPPTIC 4,5

Conflito  Operações X Projetos 4,7 Continuidade do Processo 4,0

Competição entre os Projetos 4,7 Ferramentas de Apoio 3,5

Qualidade das Informações sobre o Negócio 4,5

Estabilidade da Gestão 4,5

Papel da TIC na Organização 4,3

Suporte Organizacional 4,3

Granularidade dos Projetos 4,2

Porte da Organização 4,0

Integração entre as Áreas 4,0

Alinhamento Estratégico 4,0

Disposição ao Risco 3,8

Estratégia de TIC 3,8

Grau de Formalidade 3,5

Status dos Gestores de TIC 3,3

Qualidade dos Dados Históricos 3,2

Média do Nível da Firma 4,3 Média do Nível do Processo 4,4 Média do Nível do Indivíduo 4,1

Ranking dos Fatores Organizaconais em GPPTIC e suas influências por Nível de Análise

 

 

Tabela 8 – Ranking no Banco Y dos Fatores Organizacionais por Nível de 

Análise 

Fonte: Próprio autor. 

 

Finalizando a análise do Banco Y, os respondentes que foram entrevistados 

concordaram com os fatores organizacionais que foram apresentados na estrutura 

conceitual e não foram indicados por eles novos fatores a serem incluídos. 

 

5.3 BANCO Z 

 

5.3.1. Sobre a pesquisa realizada 
 

A coleta de dados junto ao Banco Z foi realizada entre os meses de Abril a 

Agosto de 2013. O executivo do banco que foi contatado inicialmente é um ex-

cliente de consultoria do autor desta tese e é quem fez os encaminhamentos 

internos no Banco Z para aprovação da pesquisa. Foi enviado um e-mail a este 

executivo solicitando formalmente a autorização para a realização da pesquisa, 
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sendo usado como modelo o e-mail apresentado no Anexo A. O executivo que 

viabilizou a autorização desta pesquisa (e que depois também participou como 

respondente) é Diretor de Operações e TI do Banco Z e atua no banco há 4 (quatro) 

anos. 

 

Foram consultadas na Internet informações sobre o Banco Z como forma de 

preparação para as entrevistas e aplicação dos questionários. O autor e o executivo 

de contato realizaram reunião prévia para entendimento da pesquisa. O Banco Z 

disponibilizou em papel informações sobre o negócio e sobre seu portfólio de 

projetos. 

 

Foram realizados 3 (três) tipos de entrevista com os profissionais do Banco Z: 

• Entrevista com o Diretor de Operações e TI com o objetivo de coletar as 

informações sobre a organização; esta entrevista foi gravada e teve a 

duração de duas horas e meia; foi aplicado o questionário apresentado 

no Anexo B para a realização das perguntas ao executivo entrevistado; 

• Entrevista com o Diretor de Operações e TI, neste caso, com o objetivo 

de coletar informações sobre o processo de GPPTIC; a entrevista foi 

gravada e teve a duração de aproximadamente duas horas dada a 

quantidade de detalhes apresentados sobre o processo; foi aplicado o 

questionário apresentado no Anexo C para a realização das perguntas 

ao executivo entrevistado; 

• Entrevistas com os executivos do banco para aplicação dos 

questionários sobre os fatores organizacionais; cada reunião levou em 

média uma hora, todas as entrevistas foram gravadas e foi aplicado o 

questionário conforme o Anexo D; assim como as entrevistas nos outros 

bancos, o pesquisador durante as entrevistas apresentou os fatores 

organizacionais conforme os agrupamentos e depois solicitou que 

fossem atribuídas notas aos fatores com as respectivas explicações das 

notas; as entrevistas foram realizadas em datas diferentes e na seguinte 

ordem: 

o Executores – foram entrevistados em reuniões separadas 2 (dois) 

gerentes de desenvolvimento de sistemas; 
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o Demandantes – foram entrevistados em uma mesma reunião 2 

(dois) gerentes do banco, ambos da área de produtos; 

o Decisores – foram entrevistados em uma mesma reunião 2 (dois) 

diretores do banco: o Diretor da área de Cartões e o Diretor de 

Operações e TI (neste momento respondendo como membro dos 

comitês de projetos das áreas de negócio). 

 

5.3.2. Sobre a Organização 
 

O terceiro e último banco a ser apresentado nesta pesquisa foi criado na 

década de 1980 a partir de um grande conglomerado têxtil instalado no Brasil e 

definiu como sua vocação desde então oferecer crédito às empresas do segmento 

de mercado conhecido como Middle-Market (traduza-se aqui como o segmento de 

empresas que faturam entre R$ 30 milhões a R$ 400 milhões ao ano). Dentro deste 

segmento, o Banco Z atende empresas de vários tipos (comercial, serviços, 

indústria, agronegócio, etc.) e se intitula como um banco múltiplo dado que, além 

dos produtos de crédito, oferece outros produtos bancários tradicionais como 

câmbio, derivativos, financiamento, cartões, etc.  

 

O Banco Z também realiza operações com empresas do segmento Corporate 

(empresas com faturamento acima de R$ 500 milhões ao ano), mas estas operações 

não são consideradas como o Core Business do banco dado o risco que 

representam. 

 

Por não ter como foco de atuação os clientes do segmento de pessoa física, o 

Banco Z não possui agências bancárias como um banco de varejo tradicional, 

operando o negócio através de escritórios de representação em vários estados 

(normalmente escritórios que se situam em sobrelojas de prédios comerciais). 

 

O Banco Z possui aproximadamente 900 (novecentos) colaboradores 

distribuídos entre funcionários e terceirizados, dos quais 80 (oitenta) destes 

trabalham diretamente em TIC (este número inclui os profissionais de 
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desenvolvimento, manutenção, suporte e operação de sistemas e, em sua maioria, 

são recursos internos do banco). 

 

O Banco Z está sediado na cidade de São Paulo e pertence a um grupo de 

empresas que possui negócios diversificados: uma indústria têxtil, uma siderúrgica 

de aço, uma empresa de distribuição de gás e uma construtora de imóveis 

comerciais e residenciais. Assim como os outros bancos apresentados nos casos 

anteriores, o Banco Z também é de capital aberto mas possui uma gestão familiar 

mesclada com uma gestão profissional e é, segundo o executivo entrevistado, um 

banco conservador em relação aos negócios, que obedece estritamente às regras 

de Compliance do Banco Central e às suas políticas formuladas internamente. 

 

Ainda segundo o executivo entrevistado, atualmente o Banco Z se encontra 

entre os 12 (doze) maiores bancos privados do Brasil em termos de ativos. De 

acordo com documento disponibilizado por este executivo, o Banco Z em 2012 

obteve um resultado líquido de R$ -137,9 milhões e o patrimônio líquido em 31 de 

dezembro de 2012 totalizou R$ 1,0 bilhão, com crescimento de 4% em doze meses. 

As operações de crédito totais, incluindo garantias, atingiram R$ 8,3 bilhões. 

 

Por conta de um momento mais delicado pelo qual vem passando a economia 

no Brasil nos últimos 3 (três) anos, o banco tem revisto suas carteiras de produtos e 

de clientes e tem realizado sistematicamente um reposicionamento de mercado e 

consequente mudança de políticas de crédito. A decorrência prática destas ações 

significa diminuir até o fim de 2013 a atual carteira de 2 mil clientes para chegar, no 

máximo, a uma carteira de 800 a 1000 clientes que apresentem maior rentabilidade 

e menor risco de inadimplência. 

 

O Banco Z não possui um planejamento estratégico formal, mas a cada fim de 

ano os principais executivos do banco se reúnem e definem as ações estratégicas a 

serem implementadas no exercício seguinte. Esta atividade é realizada 

internamente, sem o apoio de consultorias especializadas, mas tem se mostrado 

eficiente segundo o executivo entrevistado. Apesar de não existir um planejamento 

estratégico do banco formalizado, foi apresentado em tempo de entrevista um Plano 
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Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) que foi elaborado e validado 

recentemente pela empresa e que serve de subsídio para o processo de GPPTIC. 

 

O orçamento de TIC estimado para o ano de 2013 foi de R$ 25 milhões, dos 

quais R$ 12 milhões se referem a investimentos e R$ 13 milhões se referem a 

gastos correntes com folha de pagamento e fornecedores. 

 

A maior parte dos sistemas utilizados pelo Banco Z para operar o negócio é 

desenvolvida e mantida internamente. Os sistemas são executados em Baixa 

Plataforma e a TIC do banco se encontra atualmente em um Estágio de Maturidade 

(NOLAN, 1979). O Banco Z em 2012 desenvolveu um portfolio de 46 (quarenta e 

seis) projetos de TIC, com 50% destes projetos relacionados à eficiência 

operacional, 30% relacionados a questões regulatórias e riscos e os 20% restantes 

distribuídos entre projetos de infraestrutura de TIC e manutenção de sistemas. 

 

Sobre a governança de TI praticada no Banco Z, foi identificado que em 2009 o 

banco solicitou à empresa IBM do Brasil um diagnóstico sobre a gestão de 

conhecimento e que, para tanto, a IBM precisou previamente realizar o levantamento 

do portfólio de sistemas do banco e um gap analysis para avaliar riscos de 

continuidade do negócio. Posteriormente, já sob a gestão do executivo de TI 

entrevistado, este diagnóstico serviu de insumo para a elaboração do PDTI quando 

de sua criação entre os meses de novembro de 2010 e fevereiro de 2011. Foram 

consideradas também para a elaboração do PDTI as informações obtidas nas 

entrevistas realizadas pelo executivo de TI junto aos principais executivos do banco 

com o objetivo de identificar demandas do negócio.  

 

Foi citado também que o Banco Z implementou algumas práticas de ITIL 

(Information Technology Infrastructure Library, modelo de referência criado e 

mantido pelo Governo Britânico para gestão dos serviços de TIC), sobretudo nas 

áreas de gestão de incidentes e gestão de mudanças. Especificamente em gestão 

de mudanças, foi criado um comitê que avalia toda terça-feira as mudanças 

previstas na TIC do banco.  
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Em média, a cada 6 (seis) meses é realizado um trabalho de avaliação da 

infraestrutura de TIC com vistas a identificar potenciais problemas de capacidade. 

Quando questionado sobre o uso do CobiT (Control Objectives for Information and 

related Technology, modelo de referência criado e mantido pelo ISACA – Information 

Systems Audit and Control Association para a governança de TIC), o executivo 

entrevistado informou que algumas práticas foram utilizadas para a definição do 

PDTI, mas de maneira informal.  

 

5.3.3. Sobre o processo de GPPTIC 
 

O processo de GPPTIC no Banco Z foi implantado e executado pela primeira 

vez no ano de 2011, sendo novamente realizado em 2012. Ele tipicamente acontece 

entre os meses de setembro e dezembro e as principais áreas do banco (como 

Produtos, Crédito, Auditoria, Riscos e Comercial, por exemplo) são envolvidas nas 

discussões sobre os projetos a serem selecionados.  

 

Conforme levantado na entrevista sobre o processo, no Banco Z são realizadas 

as seguintes atividades para a realização da GPPTIC:  

• Identificação de potenciais projetos (ENGLUND; GRAHAM, 1999) 

(PENNYPACKER, 2005) (KERZNER, 2006) (PMI, 2013b); 

• Avaliação dos projetos (ENGLUND; GRAHAM, 1999) (PENNYPACKER, 

2005) (KERZNER, 2006) (PMI, 2013b); 

• Seleção dos projetos (ENGLUND; GRAHAM, 1999) (PENNYPACKER, 

2005) (KERZNER, 2006) (PMI, 2013b); 

• Priorização dos projetos (ENGLUND; GRAHAM, 1999) 

(PENNYPACKER, 2005) (KERZNER, 2006) (PMI, 2013b); 

• Balanceamento do portfólio de projetos (ENGLUND; GRAHAM, 1999) 

(PMI, 2013b); 

• Autorização (PMI, 2013b); 

• Monitoramento e controle (PENNYPACKER, 2005); 

• Reporte (ARTTO; DIETRICH, 2007) (PMI, 2013b). 
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Como percebido nos outros bancos já apresentados, a maior parte dos projetos 

de TIC desenvolvidos no Banco Z também é identificada (ENGLUND; GRAHAM, 

1999) (PENNYPACKER, 2005) (KERZNER, 2006) (PMI, 2013b) nas diversas áreas 

de negócio por conta dos projetos de negócio, correspondendo ao modelo de 

avaliação de investimentos em TIC denominado como Execução de Estratégia por 

Henderson e Venkatraman (1993). Deve-se ressaltar que geralmente as áreas do 

banco enviam iniciativas isoladas de implementação de negócio e internamente na 

área de TI o responsável pelo processo faz o agrupamento destas iniciativas com 

base em afinidade de escopo, gerando assim unidades de projeto. 

 

Não há no Banco Z um Comitê de Projetos que seja único e centralizado para a 

avaliação dos projetos, conforme é proposto por Englund e Graham (1999) e Artto e 

Dietrich (2007). Na prática, cada responsável por uma área de negócio do banco 

(tipicamente esta atribuição é dada a um Diretor ou Superintendente) é quem 

identifica, avalia, seleciona e prioriza seus projetos de negócio e então envia para a 

área de TI uma lista de projetos pré-aprovados. Ou seja, cada executivo de negócio 

cria um cenário de negócio e a partir disto deriva os projetos a serem implementados 

durante o próximo exercício para a viabilização deste cenário.  

 

Durante este período as áreas de negócio consultam a área de TI para obter 

estimativas preliminares de esforço, tempo e custo de seus projetos e desta forma 

dar mais confiabilidade às suas avaliações (ENGLUND; GRAHAM, 1999) 

(PENNYPACKER, 2005) (KERZNER, 2006) (PMI, 2013b). Foi identificado que os 

executivos não utilizam formalmente métodos ou técnicas de seleção de projetos 

para a realização destas tarefas. Basicamente, o direcionador para a seleção 

(ENGLUND; GRAHAM, 1999) (PENNYPACKER, 2005) (KERZNER, 2006) (PMI, 

2013b) de um projeto se relaciona com a capacidade de este gerar mais retorno 

financeiro ao banco com o menos risco possível. 

 

Posteriormente, o Diretor de Operações e TI consolida os projetos de todas as 

áreas de negócio, avalia se há disponibilidade e suficiência de recursos para o 

desenvolvimento deles e negociam prioridades (ENGLUND; GRAHAM, 1999) 

(PENNYPACKER, 2005) (KERZNER, 2006) (PMI, 2013b) e recursos (quando 

necessário) com os vice-presidentes das áreas de negócio, realizando desta 
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maneira um balanceamento do portfólio de projetos (ENGLUND; GRAHAM, 1999) 

(PMI, 2013b). 

 

Aprovados os projetos e criado o portfólio final dos projetos de TIC, o passo 

seguinte é autorizar (PMI, 2013b) durante os meses de janeiro e fevereiro o início 

dos projetos juntos aos responsáveis pelo desenvolvimento e garantir que estes 

comecem a ser realizados. Os projetos são detalhados para melhorar as estimativas 

de esforço, prazo e custo e são definidos os gerentes de projetos da área de TI que 

serão responsáveis por cada um deles (ao todo, o Banco Z tem 5 (cinco) gerentes 

de projetos que atuam diretamente na área de TI). 

 

Os projetos de TIC que não tem relação direta com o negócio (por exemplo, 

projetos de implementação de banco de dados ou de manutenção de infraestrutura) 

também são identificados e definidos neste período de setembro a dezembro, mas a 

discussão sobre quais deles desenvolver ou não se dá internamente na área de TI. 

A área de TI do Banco Z nos últimos 2 (dois) anos tem optado pela diminuição de 

sua capacidade, isto porque o banco tem procurado diminuir seu custo de operação 

e para isto tem fechado escritórios e áreas organizacionais. 

 

Alguns poucos projetos surgem no banco fora do período estabelecido para a 

realização do processo de GPPTIC, principalmente os projetos de caráter regulatório 

(aqueles que são solicitações de alguma esfera do governo ou de algum órgão de 

regulação, como o Banco Central, por exemplo). Neste caso, os projetos são 

avaliados individualmente e priorizados conforme a disponibilidade de recursos do 

banco no momento da avaliação. Um exemplo dado pelo executivo entrevistado se 

refere ao projeto aprovado pelo Congresso Nacional Brasileiro intitulado Cadastro 

Positivo. Este projeto tinha como prazo de implantação a data de 01 de agosto de 

2013 e foi desenvolvido com recursos extra orçamentários, pois era uma exigência 

legal e não tinha sido identificado no planejamento de 2013. Este projeto não 

necessitou de avaliação e aprovação, sendo definida apenas sua priorização dentro 

da fila de projetos do banco. 

 

Semanalmente, os gerentes de projeto acompanham os projetos do banco e 

atualizam um Mapa de Projetos. Esta informação é consolidada e enviada ao Diretor 
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de Operações e TI que faz o monitoramento e controle da carteira de projetos 

(MARTIN, 1976) (MEREDITH; MANTEL JR., 1985) (LEWIS, 1997) (PMI, 2013a) 

(DINSMORE; CABANIS-BREWIN, 2009).  Este formato de consolidação de projetos 

permite demonstrar aos sócios e principais executivos do banco quais são os tipos 

de investimentos que estão sendo realizados em TIC no período, o que se configura 

em uma atividade de reporte do portfólio de projetos (ARTTO; DIETRICH, 2007) 

(PMI, 2013b). 

 

Os processos de GP e de GPPTIC foram definidos como um fluxo geral por 

uma consultoria, sendo realizado com o suporte dos profissionais da área de TI. Foi 

criada uma página na Intranet do banco (com tecnologia Lotus Notes) para efetuar o 

registro dos projetos e consolidação dos indicadores. O processo não é 

documentado nem possui políticas formalizadas. Alguns profissionais do banco 

possuem licenças de MS Project para criação e controle de cronogramas. São 

usados templates com informações dos projetos para subsidiar as atividades de 

levantamento de informações e avaliação dos projetos, à semelhança de um Termo 

de Abertura de Projetos em que se descrevem para cada um destes seus 

respectivos objetivos, restrições, benefícios, justificativas, custo, prazos, riscos, 

entregas, participantes, impactos no negócio, etc. 

 

Pode se inferir que o processo de GPPTIC no Banco Z se encontra no nível 2 – 

Estruturado (PENNYPACKER, 2005), quando há processos básicos, os papéis estão 

definidos, o portfólio é monitorado e controlado periodicamente, há inventário de 

projetos e critérios simples de seleção e priorização de projetos. 

 

5.3.4. Sobre os Fatores Organizacionais e suas influências sobre a GPPTIC 
 

Os fatores organizacionais da GPPTIC presentes no Banco Z são analisados 

seguindo o mesmo método utilizado anteriormente para os Bancos X e Y. A tabela 9, 

abaixo apresentada, consolida os resultados das notas atribuídas pelos 

entrevistados: 2 (dois) Demandantes, 2 (dois) Executores e 2 (dois) Decisores. 
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Dem. 1 Dem.2 Média Exec. 1 Exec. 2 Média Dec. 1 Dec. 2 Média

Recursos 4,3 3,7 4,0 4,0 2,7 3,3 4,0 4,3 4,2 3,8

Compartilhamento dos Recursos 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 4,3

Disponibilidade de Recursos 5,0 4,0 4,5 5,0 2,0 3,5 5,0 5,0 5,0 4,3

Ferramentas de Apoio 4,0 3,0 3,5 3,0 2,0 2,5 2,0 3,0 2,5 2,8

Informações 4,3 3,7 4,0 3,3 4,0 3,7 3,3 3,3 3,3 3,7

Qualidade das Informações dos Projetos 5,0 4,0 4,5 4,0 5,0 4,5 3,0 4,0 3,5 4,2

Qualidade das Informações sobre o Negócio 5,0 4,0 4,5 3,0 5,0 4,0 4,0 3,0 3,5 4,0

Qualidade dos Dados Históricos 3,0 3,0 3,0 3,0 2,0 2,5 3,0 3,0 3,0 2,8

Pessoas 5,0 4,0 4,5 4,0 3,7 3,8 3,7 4,0 3,8 4,1

Engajamento dos Participantes 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0 4,7

Conhecimento sobre GPPTIC 5,0 4,0 4,5 4,0 3,0 3,5 4,0 5,0 4,5 4,2

Conhecimento sobre TIC 5,0 3,0 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,3

Organização 4,3 4,0 4,1 3,0 4,3 3,6 5,0 4,8 4,9 4,2

Porte da Organização 4,0 4,0 4,0 2,0 4,0 3,0 5,0 5,0 5,0 4,0

Grau de Formalidade 5,0 4,0 4,5 4,0 4,0 4,0 5,0 4,0 4,5 4,3

Disposição ao Risco 4,0 4,0 4,0 3,0 4,0 3,5 5,0 5,0 5,0 4,2

Granularidade dos Projetos 4,0 4,0 4,0 3,0 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 4,3

Processos 4,6 4,4 4,5 3,6 4,6 4,1 3,4 4,0 3,7 4,1

Conflito  Operações X Projetos 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 4,8

Maturidade da GP 4,0 4,0 4,0 3,0 5,0 4,0 5,0 4,0 4,5 4,2

Maturidade da GPPTIC 4,0 5,0 4,5 3,0 5,0 4,0 3,0 4,0 3,5 4,0

Transparência  da GPPTIC 5,0 4,0 4,5 4,0 4,0 4,0 2,0 4,0 3,0 3,8

Continuidade do Processo 5,0 4,0 4,5 4,0 4,0 4,0 2,0 3,0 2,5 3,7

Política 4,3 4,3 4,3 3,0 4,0 3,5 5,0 4,5 4,8 4,2

Apoio da Liderança 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 4,8

Resistência das Pessoas 3,0 4,0 3,5 2,0 4,0 3,0 5,0 4,0 4,5 3,7

Integração entre as Áreas 4,0 4,0 4,0 3,0 4,0 3,5 5,0 4,0 4,5 4,0

Competição entre os Projetos 5,0 4,0 4,5 3,0 3,0 3,0 5,0 5,0 5,0 4,2

Estratégias 5,0 4,3 4,6 3,3 4,0 3,6 4,5 4,8 4,6 4,3

Alinhamento Estratégico 5,0 4,0 4,5 2,0 5,0 3,5 5,0 5,0 5,0 4,3

Visão Compartilhada 5,0 4,0 4,5 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 3,8

Estratégia de TIC 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 4,5 4,0 5,0 4,5 4,7

Papel da TIC na Organização 5,0 4,0 4,5 4,0 3,0 3,5 5,0 5,0 5,0 4,3

Gestão 4,8 4,2 4,5 3,6 4,2 3,9 4,6 4,2 4,4 4,3

Governança do Processo 5,0 4,0 4,5 4,0 4,0 4,0 5,0 4,0 4,5 4,3

Estabilidade da Gestão 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 3,5 5,0 5,0 5,0 4,2

Papéis e Responsabilidades 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 4,5 5,0 4,0 4,5 4,7

Status dos Gestores de TIC 5,0 4,0 4,5 3,0 4,0 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0

Suporte Organizacional 5,0 4,0 4,5 3,0 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,2

Médias dos respondentes 4,6 4,1 4,3 3,5 3,9 3,7 4,2 4,2 4,2 4,1

Demandantes Executores DecisoresFatores Organizaconais em GPPTIC e suas 

influências

Médias 

Finais

 

 

Tabela 9 – Fatores organizacionais e suas influências sobre a GPPTIC no 

Banco Z. 

Fonte: Próprio autor. 

 

A primeira análise feita diz respeito às notas individuais dos respondentes e sua 

homogeneidade. Percebe-se que o grupo dos Decisores é o grupo de respondentes 

que possui opiniões mais homogêneas em relação à influência dos fatores 

organizacionais em GPPTIC dado que este é o grupo que possui médias iguais (4,2 

pontos). O grupo de Demandantes é o grupo com menos homogeneidade em termos 

de opiniões sobre os fatores organizacionais, com diferença de 0,5 pontos entre as 

médias (conforme apresentado na Tabela 9). 
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Comparando as médias por tipos de respondentes, observou-se que há grande 

semelhança na percepção dos Demandantes e dos Decisores sobre a influência dos 

fatores organizacionais que influenciam a GPPTIC. As médias de 4,3 e 4,2 pontos, 

respectivamente, denotam que os gestores do Banco Z têm enfrentado grande 

dificuldade na elaboração e aprovação de projetos de TIC (segundo relato dos 

próprios Demandantes e Decisores durante as entrevistas).  

 

Após a Crise Mundial de 2008, os bancos brasileiros vêm passando por 

reestruturações constantes e isto leva a um quadro de escassez de recursos, o que 

consequentemente afeta a realização de projetos de TIC dentro dos bancos. Os 

Executores, na média, atribuíram a nota de 3,7 pontos. No decorrer das entrevistas 

esta diferença foi sendo percebida pelo pesquisador e então se perguntou aos 

Executores o que potencialmente explicaria a divergência de percepções em relação 

aos Demandantes e Decisores.  

 

Os Executores entrevistados são Gerentes da área de TI do Banco Z e ambos 

argumentaram que tinham pouco contato com as decisões sobre os projetos de TIC 

no banco, ficando mais a cargo do Diretor de Operações e TI tomar este tipo de 

decisão. Vale ressaltar que os Gerentes de TI entrevistados são encarregados de 

desenvolvimento e manutenção de sistemas que suportam produtos do banco. Ou 

seja, ainda que tenham contato direto com os projetos de TIC, as decisões de 

realizar ou não algum destes projetos prioritariamente estão relacionadas às 

decisões de negócio, o que não é atribuição destes entrevistados no banco (isto 

explica em tese a percepção menor de influência dos fatores organizacionais). 

 

A terceira análise efetuada diz respeito à identificação e entendimento dos 

fatores organizacionais que possuem maiores e menores influências sobre a 

GPPTIC na opinião dos entrevistados do Banco Z (conforme tabela 10). 

 

Os fatores organizacionais com maior influência sobre a GPPTIC no Banco Z 

segundo os entrevistados são o Apoio da Liderança  e o Conflito Operações X 

Projetos , ambos com a média de 4,8 pontos. A seguir são descritos estes fatores 

organizacionais e as respectivas percepções dos respondentes. 
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Ranking dos Fatores Organizaconais em 

GPPTIC e suas influências
Médias

Apoio da Liderança 4,8

Conflito  Operações X Projetos 4,8

Engajamento dos Participantes 4,7

Papéis e Responsabilidades 4,7

Estratégia de TIC 4,7

Disponibilidade de Recursos 4,3

Papel da TIC na Organização 4,3

Granularidade dos Projetos 4,3

Alinhamento Estratégico 4,3

Compartilhamento dos Recursos 4,3

Governança do Processo 4,3

Grau de Formalidade 4,3

Competição entre os Projetos 4,2

Maturidade da GP 4,2

Qualidade das Informações dos Projetos 4,2

Estabilidade da Gestão 4,2

Suporte Organizacional 4,2

Conhecimento sobre GPPTIC 4,2

Disposição ao Risco 4,2

Integração entre as Áreas 4,0

Porte da Organização 4,0

Status dos Gestores de TIC 4,0

Qualidade das Informações sobre o Negócio 4,0

Maturidade da GPPTIC 4,0

Visão Compartilhada 3,8

Transparência  da GPPTIC 3,8

Resistência das Pessoas 3,7

Continuidade do Processo 3,7

Conhecimento sobre TIC 3,3

Ferramentas de Apoio 2,8

Qualidade dos Dados Históricos 2,8  

 

Tabela 10 – Ranking no Banco Z dos Fatores Organizacionais conforme suas 

influências 

Fonte: Próprio autor. 

 

O primeiro fator organizacional a ser analisado é o Apoio da Liderança . Em 

entrevista com o Diretor de Operações e TI realizada para entender o processo de 

GPPTIC no Banco Z, foi identificado que os sócios do banco participam ativamente 
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na gestão cotidiana e, por consequência, tomam decisões sobre o negócio e sobre 

os projetos do banco. Desta maneira, ainda que haja um processo estabelecido 

formalmente para avaliar, selecionar e priorizar os projetos de TIC a serem 

desenvolvidos pelo banco, não é incomum que haja mudanças nas decisões 

realizadas pelo Comitê de Projetos por influência direta dos sócios.  

 

Assim, segundo este Diretor entrevistado, esta postura dos sócios do banco 

traz impactos indesejáveis sobre o processo de GPPTIC, pois 

 

Esta postura tem trazido certa desconfiança das pessoas envolvidas 

com relação à credibilidade do processo, o que de certa forma acaba 

por se tornar uma forma de “sabotagem” do processo.  

 

O Demandante 2 também percebe como negativa as ingerências dos sócios 

sobre este processo por de certa forma mina a autoridade dos membros do Comitê 

de Projetos e dos participantes, o que é expresso através da sua fala que segue: 

 

É aquela questão: às vezes uma liderança influencia de uma forma 

que leva um projeto a ser priorizado e o outro projeto não ser 

priorizado. Eventualmente algum projeto por decisão de liderança, 

que às vezes você pode não concordar que seja melhor para a 

instituição, às vezes por aquela liderança X achar que vai ser melhor, 

o poder de decisão acaba sendo maior que o meu de demandante. 

 

O segundo fator a ser analisado é o fator organizacional denominado de 

Conflito Operações X Projetos . Os respondentes do Banco Z percebem uma 

grande influência deste fator sobre a GPPTIC no momento atual do banco. A disputa 

pelos recursos que são escassos e que atendem as 2 (duas) demandas ao mesmo 

tempo faz com que os projetos não sejam executados conforme planejados e 

comprometam a execução do portfólio de projetos de TIC. 

 

Em linhas gerais, é o que expressou o Demandante 1 em sua percepção sobre 

este fator: 
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Este conflito de operações versus projetos, se você não tiver no dia-

a-dia uma segregação de equipe entre quem está trabalhando com 

projetos e quem está trabalhando com manutenção, vai dar 

problema. Projetos às vezes dá prá segurar um pouquinho, você joga 

prá frente, mas operação não dá, senão o banco não abre no outro 

dia de manhã. Só que ai os projetos começam a atrasar. Isto ai gera 

uma longa discussão entre longo prazo e o imediatismo. Até porque 

se você não abrir a agência o cliente percebe na hora. Então o dia-a-

dia acaba ganhando sempre e o projeto fica prá trás. 

 

O Executor 1 em sua entrevista foi mais enfático a este respeito: 

 

Na verdade existe uma concorrência forte com o processo de 

sustentação aqui no banco. Porque na verdade a minha gerência ela 

faz as duas coisas: ela faz a sustentação e faz projetos também. E 

às vezes a sustentação atrapalha um pouco os projetos, porque ela 

rouba recursos. Então, existe este conflito. Às vezes para o sistema 

em produção ou vem uma demanda legal que fala que você vai ter 

que parar com o projeto. Nossos recursos não são tão elásticos 

assim, tá certo? Então isto é um fator importante, este conflito. Ele 

influencia muito na gestão dos projetos e, claro, no portfólio.  

 

O Decisor 2 também percebe os impactos do dia-a-dia de operações sobre 

seus projetos e afirma: 

 

Bom, a minha percepção sobre isto é alta, de conflito entre o dia-a-

dia e projetos. Como os recursos são disputados, às vezes não dá 

prá tomar conta do dia-a-dia, ainda mais no momento do banco, em 

que o dinheiro tá curto.  

 

Com relação aos fatores organizacionais que são avaliados pelos entrevistados 

do Banco Z como os menos influentes sobre a GPPTIC, têm-se o Conhecimento 

sobre TIC , as Ferramentas de Apoio  e a Qualidade dos Dados Históricos .  

 

O Conhecimento sobre TIC  tem pouca influência sobre o processo de 

GPPTIC segundo os respondentes do Banco Z. O Executor 1 considera que “as 
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pessoas atualmente já possuem certo domínio de TI, então elas conseguem definir e 

opinar sobre projetos de TI”, o que então em sua percepção gera pouco impacto 

sobre a GPPTIC. Ainda segundo o Executor 1: 

 

Eu diria que neste caso a nota é três, claro, considerando todos os 

participantes; analistas, usuário, gerentes. Acho que três é uma boa 

nota. Antigamente os caras não sabiam nada de TI, mas hoje em dia 

as pessoas já tem alguma noção então é mais fácil deles definirem 

projetos de TI. 

 

Segundo o Decisor 1, o fato de as atividades de gestão de projeto e de portfólio 

serem segmentadas por áreas especialistas, isto diminui a necessidade de se ter 

Demandantes e Decisores com bom conhecimento de TIC no banco:  

 

Aqui eu tenho a impressão de que na hora de tomar decisão não 

influencia tanto. Este é o tipo de conhecimento que é muito 

“departamentalizado”.  

 

Sobre as Ferramentas de Apoio  terem pouca influência sobre o processo de 

GPPTIC, o Diretor de Operações e TI responsável por este processo no banco 

argumenta que 

 

É possível se realizar a gestão de portfólio de projetos sem que se 

tenha ferramentas muito avançadas para isto, usando ferramentas 

mais simples como o Excel, por exemplo. 

 

O Decisor 2 corrobora esta percepção: 

 

Não temos hoje alguma coisa sistemática que eu diria para fazer 

gerenciamento de projetos. Nós íamos implantar, mas até por conta 

do histórico da organização, não foi feito. No nosso caso tudo está 

listado no Excel. 

 

Por fim, os respondentes do Banco Z entendem que as informações dos 

projetos feitos anteriormente pelo banco ajudam pouco na tomada de decisão sobre 
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os projetos futuros, traduzindo-se este entendimento na nota baixa recebida pelo 

fator relacionado à Qualidade dos Dados Históricos .  

 

O Decisor 2 enfatiza que os dados históricos são poucos usados quando se 

avaliam demandas ainda não realizadas pelos bancos: 

 

Minha percepção é de pouca influência. Eu ficaria numa nota 3.  É 

porque é um negócio muito volátil, a gente não consegue usar o 

passado. Então eu diria que influencia medianamente. 

 

A próxima análise diz respeito aos agrupamentos dos fatores organizacionais.  

Conforme apresentado na tabela abaixo, os agrupamentos de fatores 

organizacionais que possuem maior influência sobre a GPPTIC são os 

agrupamentos de Estratégias  e de Gestão  (ainda que estes não possuam os 

fatores organizacionais com maior influência). O que explica isto seria o fato de que 

nos agrupamentos de Processos e de Políticas há uma variação maior nas notas 

dos fatores individuais, o que afeta a média do agrupamento.  

 

Ranking dos Agrupamentos dos Fatores 

Organizaconais em GPPTIC

Médias 

Finais

Maior média no 

Agrupamento

Estratégias 4,3 4,7

Gestão 4,3 4,7

Organização 4,2 4,3

Política 4,2 4,8

Processos 4,1 4,8

Pessoas 4,1 4,7

Recursos 3,8 4,3

Informações 3,7 4,2  

 

Tabela 11 – Ranking no Banco Z dos Fatores Organizacionais por 

Agrupamento 

Fonte: Próprio autor. 

 

De qualquer forma, as entrevistas realizadas evidenciam que o Banco Z tem 

grandes dificuldades em realizar o processo de GPPTIC, seja pela falta de definição 

de uma estratégia clara por parte dos sócios e da alta liderança, seja pela constante 
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ingerência realizada pelos sócios sobre as decisões tomadas pelo Comitê de 

Projetos. Novamente deve ser dada menção especial ao agrupamento de 

Informações  sobre os negócios e projetos, que neste caso ficou em último lugar no 

ranking.  A explicação possível a esta posição, de maneira semelhante ao que foi 

identificado no Banco Y, que seria a baixa maturidade do processo de GPPTIC no 

Banco Z. 

 

Em relação ao nível de análise, os fatores organizacionais que mais influenciam 

a GPPTIC no Banco Z se encontram no nível da Firma (conforme a tabela 12). Este 

resultado é coerente com o fato de que os agrupamentos de Estratégias, Gestão, 

Organização e Política foram identificados na análise anterior como os que mais 

influenciam a GPPTIC.  

 

Firma Médias Processo Médias Indivíduo Médias

Conflito  Operações X Projetos 4,8 Papéis e Responsabilidades 4,7  Engajamento dos Par@cipantes 4,7

Apoio da Liderança 4,8 Governança do Processo 4,3 Conhecimento sobre GPPTIC 4,2

Estratégia de TIC 4,7 Maturidade da GP 4,2 Resistência das Pessoas 3,7

Compartilhamento dos Recursos 4,3 Maturidade da GPPTIC 4,0 Conhecimento sobre TIC 3,3

Disponibilidade de Recursos 4,3 Transparência  da GPPTIC 3,8

Grau de Formalidade 4,3 Continuidade do Processo 3,7

Granularidade dos Projetos 4,3 Ferramentas de Apoio 2,8

Alinhamento Estratégico 4,3

Papel da TIC na Organização 4,3

Qualidade das Informações dos Projetos 4,2

Disposição ao Risco 4,2

Competição entre os Projetos 4,2

Estabilidade da Gestão 4,2

Suporte Organizacional 4,2

Qualidade das Informações sobre o Negócio 4,0

Porte da Organização 4,0

Integração entre as Áreas 4,0

Status dos Gestores de TIC 4,0

Visão Compartilhada 3,8

Qualidade dos Dados Históricos 2,8

Média do Nível da Firma 4,2 Média do Nível do Processo 3,9 Média do Nível do Indivíduo 4,0

Ranking dos Fatores Organizaconais em GPPTIC e suas influências por Nível de Análise

 

 

Tabela 12 – Ranking no Banco Z dos Fatores Organizacionais por Nível de 

Análise 

Fonte: Próprio autor. 
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Fica evidente também nas entrevistas que o Banco Z tem tido dificuldades em 

institucionalizar plenamente este processo e carece de apoio da liderança, por 

consequência, as influências são mais perceptíveis como sendo pertencentes à 

organização. 

 

Foi identificado que no Banco Z a média final geral dos fatores organizacionais 

da GPPTIC é de 4,1 pontos, o que significa que também neste banco os fatores 

organizacionais tem um alto poder de influência sobre a GPPTIC. 

 

Por último, a respeito da validade da estrutura conceitual proposta, foram 

citados pelos respondentes do Banco Z alguns fatores organizacionais tais como 

falta de recursos, problemas políticos, falta de critérios para escolha dos projetos, 

entre outros. Mas em tempo de entrevista o pesquisador validou com os 

respondentes e verificou que os fatores citados já eram de alguma maneira 

representados na estrutura conceitual, então não houve necessidade de alteração 

da estrutura proposta. 
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6 – ANÁLISE COMPARATIVA DOS CASOS 

 

Este capítulo apresenta uma análise comparativa dos estudos de caso realizados nos 

Bancos X, Y e Z. A partir dos critérios de análise utilizados nos estudos de caso 

individualmente, neste capítulo estes critérios são retomados e analisados de forma conjunta 

tendo por objetivo realizar a replicação lógica proposta no método de pesquisa e a 

consequente validação da teoria estudada. 

 

6.1 COMPARATIVO DAS ORGANIZAÇÕES 

 

Os Bancos X, Y e Z têm em sua história origens bastante semelhantes: os 3 

(três) bancos foram fundados (i) a partir de conglomerados de empresas já 

consolidados no Brasil, (ii) cujo controle acionário era exercido por famílias 

tradicionais em algum segmento de mercado e (iii) cuja fundação ocorreu em média 

há 3 (três) décadas. Enquanto o Banco X foi fundado por uma importante família do 

ramo de entretenimento, o Banco Y foi criado a partir de uma das maiores empresas 

de distribuição e logística e o Banco Z a partir de um grande conglomerado têxtil. A 

motivação em comum entre estas famílias para a criação dos bancos era a de 

aproveitar os recursos financeiros disponíveis nas empresas dos grupos para desta 

maneira retroalimentar suas redes de negócio. 

 

Ainda que estes bancos tenham como ponto em comum o fato de serem 

considerados bancos de médio porte e de capital aberto, em termos de atuação eles 

operam em segmentos diferentes de mercado. O Banco X se definiu como um banco 

comercial de varejo e opera em vários tipos de segmento para pessoas físicas como 

financiamento de veículos, empréstimos pessoais, consignados, cartões de crédito, 

seguradora, corretora de valores e consórcio. Já o Banco Y se definiu com um banco 

múltiplo que atende apenas a empresas de pequeno e médio porte que são clientes 

de outras empresas de seu grupo empresarial, operando principalmente em 

empréstimos, corretagem de valores, seguros e cartões de crédito. O Banco Z, por 

sua vez, se intitulou como um banco múltiplo que, além dos produtos de crédito, 
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oferece outros produtos bancários tradicionais como câmbio, derivativos, 

financiamento, cartões, etc., atuando principalmente nos segmentos de mercado 

conhecidos como Middle-Market e Corporate.  

 

Ou seja, ainda que os bancos ofereçam produtos e serviços bancários que são 

bastante semelhantes, eles têm seus focos de atuação em nichos diferentes: o 

Banco X foca em pessoa física, o Banco Y em empresas de pequeno e médio porte 

e o Banco Z em empresas de médio e grande porte. Por conta disto, o Banco X é o 

banco que possui uma marca mais conhecida no mercado enquanto que os Bancos 

Y e Z são desconhecidos da maioria dos clientes pessoa física e jurídica que são 

tradicionalmente atendidos por bancos privados no Brasil. 

 

Outro ponto em comum entre os Bancos X, Y e Z é o fato de que eles não 

possuem agências bancárias à semelhança dos bancos de varejo tradicionais. De 

fato, estes bancos realizam seus relacionamentos e operações através de escritórios 

de representação em vários estados. 

 

Os Bancos X, Y e Z nos últimos anos têm sofrido transformações na maneira 

de gerenciar os negócios. Originalmente os 3 (três) bancos possuíam gestão familiar 

e, por conta das mudanças pelas quais vem passando o segmento bancário no 

Brasil após a Crise Mundial de 2008, estes bancos desde então tem procurado a 

profissionalização da gestão e da operação. Foram contratados profissionais de 

mercado para gerenciar o negócio e os representantes das famílias tem agora 

procurado se ausentar das decisões do dia-a-dia e tomar parte no Conselho. Os 

funcionários destes bancos (que antes também eram em sua maioria indicados 

diretamente pelas famílias) têm sido substituídos por profissionais de mercado 

provenientes de outros bancos.  

 

É importante denotar que, mesmo passando de uma gestão familiar para uma 

gestão mais profissional, os 3 (três) bancos ainda continuam conservadores em 

relação aos negócios e de alguma maneira ainda tem a participação direta dos seus 

donos. Outra característica importante a ser denotada é a de que estes bancos 

continuam avessos a riscos operacionais e obedecem estritamente às regras de 

Compliance do Banco Central e às suas políticas formuladas internamente. 
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Em termos de número de funcionários, os Bancos Y e Z são semelhantes: 

ambos possuem aproximadamente 900 (novecentos) colaboradores, ao ponto em 

que o Banco X possui por volta de 3.000 (três mil) colaboradores. Estes números 

parecem ser coerentes com o fato de os Bancos Y e Z operarem em segmentos 

empresariais enquanto o Banco X opera em segmento de pessoas físicas e, por 

conseguinte, demanda mais profissionais para o atendimento.  

 

Com relação ao número de profissionais de TI, o Banco X possui por volta de 

100 (cem) profissionais, mas dos 3 (três) bancos analisados é o único que contrata 

todos os serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas de parceiros 

externos. Tanto no Banco Y (que tem aproximadamente 120 (cento e vinte) 

profissionais) quanto no Banco Z (que tem por volta de 80 (oitenta) profissionais) a 

maior parte dos profissionais de TI é formada de recursos internos. 

 

Conforme apresentado nos estudos de caso individuais sobre os bancos, há 

em curso nestas organizações processos de reestruturação das operações de modo 

a se adequar ao novo cenário de juros bancários mais baixos no Brasil. Estas 

reestruturações têm como principal objetivo rentabilizar e viabilizar o negócio. 

Segundo os executivos entrevistados em cada banco, o momento tem sido de altos 

gastos e investimentos com estas reestruturações sem a respectiva contrapartida 

das receitas. A título de exemplo, o Banco X em 2012 teve um prejuízo líquido da 

ordem de R$ 604 milhões. No mesmo período, o Banco Y obteve um lucro líquido da 

ordem de R$ 25,67 milhões, porem este valor é 27,6% menor do que o que foi 

obtido no ano anterior. O Banco Z por sua vez obteve um resultado líquido de R$ -

137,9 milhões para o mesmo período. 

 

Não obstante os resultados ruins que os bancos estudados obtiveram no ano 

de 2012 os investimentos em TIC continuam sendo realizados, pois há a 

compreensão por parte dos executivos entrevistados dos Bancos X, Y e Z de que as 

melhorias e ajustes necessários para tornar a operação rentável passam 

necessariamente pelos benefícios que a TIC pode trazer aos negócios. Os Bancos 

X, Y e Z investiram respectivamente em 2012 os montantes de R$ 70 milhões, R$ 20 

milhões e R$ 25 milhões. O que se pode perceber durante as entrevistas com os 
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executivos é que estes bancos tem tido dificuldades em realizar esta transição de 

cenários de atuação no mercado e isto tem impactado a definição dos projetos de 

TIC. 

 

Sobre a questão de direcionamento estratégico, os Bancos X e Y declaram que 

tem como objetivo estratégico dobrar a carteira de clientes nos próximos 3 (três) 

anos. O Banco Z ao contrário disto tem revisto suas carteiras de produtos e de 

clientes e tem buscado diminuir até o fim de 2013 a atual carteira de 2 mil clientes 

para chegar a uma carteira de 800 a 1000 clientes, mas que apresentem maior 

rentabilidade e menor risco de inadimplência. 

 

Dos bancos aqui estudados, foi observado que apenas o Banco X possui um 

planejamento estratégico formalmente definido, mas este planejamento é divulgado 

de maneira parcial e apenas para os níveis gerenciais. Os Bancos Y e Z não 

possuem um planejamento estratégico formalmente estabelecido. As discussões 

estratégicas nestes bancos são realizadas apenas pela alta liderança, porém de 

forma desestruturada, sem uma devida formalização.  

 

A maior parte dos projetos de TIC executados pelos Bancos X, Y e Z se refere 

a projetos de desenvolvimento, manutenção e customização de sistemas e são 

implementados em ambiente de Baixa Plataforma. Conforme apresentado nos 

estudos de caso individuais, os Bancos X, Y e Z se encontram no Estágio de 

Maturidade, conforme teorizou Nolan (1979) a respeito do uso da TIC. 

 

Sobre a Governança de TI implementada pelos bancos foi identificado que o 

Banco X implantou algumas boas práticas, mas sem utilizar modelos de referência 

para tanto. No Banco Y não foram encontradas práticas a respeito de Governança 

de TI. O Banco Z elaborou e estabeleceu um PDTI e implantou boas práticas de 

CobiT e ITIL. Dos 3 (três) bancos estudados, apenas o Banco Y possui um Escritório 

de Projetos voltado especificamente para os projetos de TIC. 

 

Com o objetivo de consolidar e dar mais clareza às similaridades e diferenças 

identificadas entre as características organizacionais dos Bancos X, Y e Z, abaixo foi 

criado um quadro (Quadro 9) com as informações e respectivas comparações. 



177 
 

  

CARACTERÌSTICAS BANCO X BANCO Y BANCO Z 

Origem do banco Fundado a partir de um 

conglomerado de empresas do 

segmento de entretenimento 

Fundado a partir de um 

conglomerado de empresas do 

segmento de distribuição e 

logística 

Fundado a partir de um conglomerado 

de empresas do segmento têxtil 

Fundação Fim da década de 80 Fim da década de 80 Começo da década de 80 

Controle acionário Empresa de capital aberto, mas 

controle acionário realizado por 

grupo familiar 

Empresa de capital aberto, mas 

controle acionário realizado por 

grupo familiar 

Empresa de capital aberto, mas 

controle acionário realizado por grupo 

familiar 

Porte da 

organização 

Médio Médio Médio 

Tipo de banco Comercial de varejo Múltiplo Múltiplo 

Segmentação de 

clientes 

Pessoas Físicas Pessoas Jurídicas de pequeno e 

médio porte 

Pessoas Jurídicas de médio e grande 

porte 

Produtos e serviços Financiamento de veículos, 

empréstimos, consignados, 

cartões de crédito, seguradora, 

corretora de valores e consórcio 

Empréstimos, corretagem de 

valores, seguros e cartões de 

crédito 

Crédito, câmbio, derivativos, 

financiamento, cartões de crédito 

Presença física Não possui agências bancárias, 

realiza relacionamentos e 

Não possui agências bancárias, 

realiza relacionamentos e 

Não possui agências bancárias, realiza 

relacionamentos e operações através 
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operações através de escritórios 

de representação 

operações através de escritórios 

de representação 

de escritórios de representação 

Modelo de gestão Gestão e operação em processo 

de profissionalização, mas possui 

presença de membros da família 

através de cargos de liderança 

ou de participação no Conselho 

Gestão e operação em processo 

de profissionalização, mas possui 

presença de membros da família 

através de cargos de liderança ou 

de participação no Conselho 

Gestão e operação em processo de 

profissionalização, mas possui 

presença de membros da família 

através de cargos de liderança ou de 

participação no Conselho 

Estilo de gestão Conservador Conservador Conservador 

Número de 

funcionários (banco) 

Aproximadamente 900 

(novecentos) colaboradores 

Aproximadamente 900 

(novecentos) colaboradores 

Aproximadamente 3.000 (três mil) 

colaboradores 

Número de 

funcionários (em TI) 

Possui por volta de 100 (cem) 

profissionais, mas contrata 

desenvolvimento e manutenção 

de sistemas de parceiros 

externos 

Possui por volta de 120 (cento e 

vinte) profissionais, em sua 

maioria recursos internos da 

empresa 

Possui por volta de 80 (oitenta) 

profissionais, em sua maioria recursos 

internos da empresa 

Resultado em 2012 Prejuízo de R$ 604 milhões Lucro líquido de R$ 25,67 milhões Prejuízo de R$ 137,9 milhões 

Investimentos em TI 

em 2012 

R$ 70 milhões R$ 20 milhões R$ 25 milhões 

Estratégia 

declarada 

Dobrar a carteira de clientes nos 

próximos 3 (três) anos 

Dobrar a carteira de clientes nos 

próximos 3 (três) anos 

Diminuir até o fim de 2013 a carteira 

de 2 mil clientes para 800 a 1000 
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clientes com maior rentabilidade e 

menor risco de inadimplência 

Planejamento 

Estratégico 

Possui planejamento estratégico 

formalmente definido, mas não é 

divulgado para todos os níveis 

gerenciais 

Não possui planejamento 

estratégico formalmente 

estabelecido, as discussões 

estratégicas são realizadas 

apenas pela alta liderança 

Não possui planejamento estratégico 

formalmente estabelecido, as 

discussões estratégicas são realizadas 

apenas pela alta liderança 

Estágio do uso da 

TI (NOLAN, 1979) 

Se encontra no Estágio de 

Maturidade 

Se encontra no Estágio de 

Maturidade 

Se encontra no Estágio de Maturidade 

Governança de TI Implantou algumas boas práticas, 

mas sem utilizar modelos 

Não foram encontradas práticas a 

respeito de Governança de TI 

Elaborou e estabeleceu um PDTI e 

implantou boas práticas. 

Modelos de 

Governança de TI 

utilizados 

Não foram utilizados Não foram utilizados CobiT e ITIL 

Escritório de 

Projetos 

Não possui Possui um Escritório de Projetos 

voltado para projetos de TIC 

Não possui 

Ambiente de 

processamento 

Baixa Plataforma Baixa Plataforma Baixa Plataforma 

Quadro 9 – Comparação das características organizacionais dos Bancos X, Y e Z 

Fonte: Próprio Autor. 
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Além dos bancos analisados se enquadrarem nos critérios de seleção dos 

casos estabelecidos na seção 4.3, dos 21 (vinte e um) itens comparados no Quadro 

9 identificou-se que mais da metade deles (12, mais exatamente) são iguais ou 

similares entre os Bancos X, Y e Z, o que permite afirmar que os casos serviram 

adequadamente ao trabalho de replicação literal (DUBÉ; PARÉ, 2003) (YIN, 2010). 

 

Os itens que possuem alguma diferença entre os bancos são: 

• Tipo de banco – o Banco X se define como comercial de varejo enquanto 

os Bancos Y e Z são múltiplos; 

• Segmentação de clientes – o Banco X opera com Pessoas Físicas 

enquanto os Bancos Y e Z operam com Pessoas Jurídicas; 

• Número de funcionários (banco) – dos bancos analisados, o Banco Z 

destoa dos demais por seu tamanho; 

• Resultado em 2012 – apenas o Banco Y obteve resultado positivo; 

• Investimentos em TI em 2012 – o Banco X é o que mais investiu no 

período; 

• Estratégia declarada – enquanto os Bancos e Y têm por objetivo dobrar 

a carteira de clientes, o Banco Z tem por objetivo diminuir sua carteira 

para torná-la mais rentável; 

• Planejamento Estratégico – apenas o Banco X possui um plano 

estabelecido; 

• Modelos de Governança de TI utilizados – apenas o Banco Z utilizou 

boas práticas de CobiT e ITIL; 

• Escritório de Projetos – apenas o Banco Y possui Escritório de Projetos. 

 

Mesmo havendo diferenças entre as organizações analisadas, deve se denotar 

que estas diferenças não impactaram a replicação lógica realizada entre os casos. 

De fato, em certa medida explicam as percepções diferentes dos respondentes de 

cada banco sobre os fatores organizacionais que influenciam a GPPTIC, pois 

traduzem o cenário de negócio ou o momento atual no qual os bancos se 

encontram. 
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6.2 COMPARATIVO DOS PROCESSOS DE GPPTIC 

 

Foi criado o Quadro 10 (conforme apresentado abaixo) com o objetivo de (i) 

comparar entre si os processos de GPPTIC dos bancos analisados e (ii) comparar 

estes processos também com relação ao que os autores propõem como boas 

práticas. 

 

Conforme se pode perceber pela análise das atividades cobertas em cada 

processo, o Banco Y é o que tem maior quantidade de boas práticas implementadas 

de GPP para os projetos de TIC, com destaque para as atividades de categorização 

dos projetos e criação de critérios de avaliação dos projetos. 

 

Foi observado que, entre as práticas propostas pelos autores, apenas as 

atividades de Replanejamento ou Mudança Estratégica e Levantamento de 

Capacidade e Recursos da Organização não são executadas pelos bancos 

analisados, o que é compatível com os níveis de maturidade identificados para os 

processos de GPPTIC por eles praticados. 

 

Em contrapartida, foi observado que os processos que podem ser considerados 

como mais elementares em um processo de GPP (como identificação, avaliação, 

seleção, priorização, balanceamento e monitoramento e controle) são executados 

por todos os bancos entrevistados. A seguir são detalhadas e comparadas as 

atividades de GPPTIC nos bancos. 

 

Os Bancos X e Y instituíram como estrutura permanente o modelo de Comitê 

de Projetos com o objetivo de realizar as reuniões de avaliação, seleção e 

priorização de projetos. Nestes comitês participam os gestores das áreas de negócio 

dos bancos e os responsáveis das áreas de TI. O Banco Y possui, além de um 

Comitê, um Escritório de Projetos criado especificamente para suportar os projetos 

de TIC. Já no Banco Z não há um Comitê de Projetos único e centralizado, sendo 

este papel realizado pelo Diretor de Operações e TI que consolida a lista dos 

projetos pré-aprovados pelas áreas de negócio. 
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Quadro 10 – Comparação dos processos de GPPTIC dos Bancos X, Y e Z 

Fonte: Próprio Autor. 
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A atividade de identificação de projetos é realizada de forma muito semelhante 

nos 3 (três) bancos analisados. Os projetos de TIC que implementam necessidades 

de negócio são identificados pelas diversas áreas de negócio dos bancos. O modelo 

de decisão e implementação de TIC adotado pelos bancos segue a lógica da 

Execução de Estratégia definida por Henderson e Venkatraman (1993), no qual 

primeiro se define a estratégia de negócio a ser implementada e disto se derivam as 

definições sobre implementações necessárias de TIC. 

 

Com relação aos projetos de TIC que não se referem a negócio, estes são 

definidos diretamente pelas áreas de TI dos bancos através de análise de 

capacidade dos recursos instalados e identificação da necessidade de aumento ou 

complementação destes recursos. As decisões sobre quais projetos desenvolver são 

tomadas diretamente pelas lideranças das áreas de TI. 

 

Sobre a atividade de categorização de projetos, apenas o Banco Y declarou 

realizar esta atividade e, ainda assim, de maneira bastante simples. Foi identificado 

que os projetos são categorizados apenas por um tipo de critério: se é corporativo 

(abrangendo várias empresas do grupo), se é empresarial (sendo neste caso restrito 

à apenas uma empresa do grupo) ou se é regulatório ou mandatório (casos em que 

há alguma obrigatoriedade legal imposta). 

 

A atividade de criação de critérios de avaliação de projetos também é outra 

atividade de GPPTIC realizada apenas pelo Banco Y. O Escritório de Projetos e o 

Comitê de Projetos definem periodicamente um Scoring Model. Este modelo sofre 

atualizações de tempos em tempos para incorporar os critérios que traduzem as 

mudanças de estratégia que vão ocorrendo no banco a cada início de exercício. 

 

Analisando as entrevistas sobre os processos de GPPTIC praticados pelos 

Bancos X, Y e Z, foi possível perceber que as atividades de avaliação e de seleção 

dos projetos na prática se confundem um pouco (ou, em outras palavras, os bancos 

não conseguem perceber ou estabelecer muita distinção entre estas atividades). De 

maneira geral, nestes bancos os projetos são avaliados e selecionados em reuniões 

cuja pauta segue uma agenda típica de apresentação individual dos projetos e 

posterior discussão sobre se eles devem ou não ser selecionados. Conforme 



184 
 

  

apresentado anteriormente, somente o Banco Y utiliza modelos de seleção de 

projeto, mas esta aplicação de critérios é realizada pelo Escritório de Projetos 

previamente á reunião do Comitê de Projetos. 

 

A atividade de levantamento de capacidade e recursos da organização não é 

realizada por nenhum dos bancos analisados. A não realização desta atividade 

implica na falta de informações sobre o quanto a organização possui de esforço para 

desenvolver projetos. Na prática, os Bancos X, Y e Z não sabem quanto 

efetivamente tem de recursos disponíveis e esta falta de informação afeta 

diretamente as atividades de seleção e priorização dos projetos (por isto, os fatores 

organizacionais de Disponibilidade de Recursos e Compartilhamento de Recursos 

foram avaliados como muito influentes pelos respondentes dos bancos). 

 

Nos Bancos X e Y a priorização dos projetos é realizada na própria reunião de 

seleção dos projetos, conforme critérios de negócio. No Banco Z a priorização dos 

projetos é realizada posteriormente pelo Diretor de Operações e TI que consolida os 

projetos de todas as áreas de negócio e avalia se há disponibilidade e suficiência de 

recursos para o desenvolvimento deles. 

 

A atividade de balanceamento da carteira de projetos é realizada de forma 

muito semelhante nos 3 (três) bancos analisados: ainda nas reuniões de Comitê de 

Projetos, os projetos correntes e os novos são comparados entre si para identificar 

se há balanço dos projetos em relação á estratégia de negócio. 

 

A autorização dos projetos foi citada como uma atividade corrente do processo 

de GPPTIC apenas pelo Banco Z, que informou que durante os meses de janeiro e 

fevereiro detalha as estimativas de esforço, prazo e custo e designa formalmente os 

gerentes de projetos da área de TI que serão responsáveis por cada um deles. 

 

Não obstante seja realizada de maneiras diferentes pelos Bancos X, Y e Z, a 

atividade de monitoramento e controle do portfólio de projetos é realizada por todos 

eles, sem exceção. De maneira geral, semanalmente os projetos de TIC são 

atualizados em relação ao progresso e estas informações são enviadas para a 

atualização da carteira de projetos. As informações consolidadas são apresentadas 
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aos responsáveis pelas áreas de TI dos bancos que então realizam o controle da 

carteira. 

 

Posteriormente, são reportadas às lideranças dos bancos (neste caso, o Banco 

X e Y, apenas) os resultados dos projetos e a carteira atualizada.  

 

A respeito da definição do processo de GPPTIC nos bancos, foi constatado que 

os Bancos X e Y possuem uma metodologia definida e documentada para a 

execução deste processo, ao ponto que o Banco Z executa o processo, mas não 

segue um processo definido. 

 

Os bancos citaram que utilizam ferramentas básicas como MS Excel e MS 

Project para gerenciar os projetos e EPM (no caso do Banco Y) e Lotus Notes (no 

caso do Banco Z) para efetuar o registro dos projetos e consolidação dos 

indicadores do portfólio de projetos. Foram também citadas em cada banco outras 

soluções específicas adquiridas junto a fornecedores.  

 

Com relação à metodologia de gestão de projetos, apenas o Banco Y informou 

que possui um processo definido para gerenciar os projetos de TIC. 

 

Verificou-se que os Bancos X e Z possuem processos de GPPTIC 

implementados mais semelhantes dado que ambos se encontram no nível de 

maturidade definido por Pennypacker (2005) como Estruturado (Nível 2). O Banco Y 

possui um processo um pouco mais maduro, sendo avaliado como Institucionalizado 

(Nível 3) conforme a proposição de Pennypacker (2005). 

 

Assim, como última análise, pode-se afirmar que os processos de GPPTIC 

analisados possuem muitas semelhanças em suas formas de implementação. As 

diferenças aqui identificadas se referem mais ao “como” as boas práticas de GPPTIC 

são executadas, pois na essência o “o quê” é implementado em termos de boas 

práticas nestes processos segue uma abordagem que permite a realização da 

replicação literal entre os casos. 
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6.3 COMPARATIVO DOS FATORES ORGANIZACIONAIS QUE INF LUENCIAM A 

GPPTIC 

 

As seções anteriores deste capítulo tinham por objetivo verificar o grau de 

semelhança entre os casos estudados. Com este fim, foram comparadas as 

características das organizações e seus respectivos processos de GPPTIC, tendo 

como objetivo principal avaliar o quanto estes estudos de casos permitiriam realizar 

a replicação literal dos fatores organizacionais e a estrutura conceitual que ora é 

proposta. Conforme apontado nestas seções, os Bancos X, Y e Z são muito 

semelhantes em termos de características organizacionais, bem como seus 

processos de GPPTIC implementados.  

 

A partir deste momento são então analisados de maneira conjunta os fatores 

organizacionais dos 3 (três) bancos. Não se tem por objetivo realizar uma 

generalização estatística, mas sim uma generalização analítica no sentido de que se 

pretende utilizar uma teoria previamente desenvolvida para comparar com os 

resultados empíricos encontrados nos estudos de caso (YIN, 2010). Dado que a 

teoria existente se encontrava fragmentada em diversos trabalhos acadêmicos, o 

objetivo principal deste trabalho foi o de consolidar uma estrutura conceitual com os 

fatores organizacionais na GPPTIC, verificar se estes fatores eram percebidos como 

verdadeiros pelos respondentes e se suas influências sobre a GPPTIC eram 

significativas. 

 

A estratégia utilizada nesta seção para realizar a análise conjunta dos estudos 

de caso é idêntica ao que foi utilizada nas seções de análise dos fatores 

organizacionais nos casos individuais. 

 

A tabela 13 abaixo consolida os dados obtidos nas entrevistas com os todos os 

respondentes dos Bancos X, Y e Z. Nesta tabela, os respondentes foram agrupados 

por Demandantes, Executores e Decisores e foram listadas para cada fator 

organizacional as notas atribuídas pelos 20 (vinte) respondentes. Foram então 

calculadas as médias aritméticas de cada fator organizacional, assim como as 

médias dos agrupamentos dos respondentes e a média total geral dos 

respondentes. 
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Dem. X1 Dem. X2 Dem. X3 Dem. Y1 Dem. Y2 Dem. Z1 Dem. Z2 Exec. X1 Exec. X2 Exec. X3 Exec. Y1 Exec. Y2 Exec. Z1 Exec. Z2 Dec. X1 Dec. X2 Dec. Y1 Dec. Y2 Dec. Z1 Dec. Z2

Recursos 5,0 4,3 3,7 4,7 4,3 4,3 3,7 4,3 4,3 3,0 4,3 4,7 4,3 4,0 2,7 3,9 4,0 4,0 4,3 4,0 4,0 4,3 4,1 4,1

Compartilhamento dos Recursos 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,0 4,7 5,0 3,0 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0 4,3 4,0 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 4,7 4,6

Disponibilidade de Recursos 5,0 5,0 3,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,6 5,0 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 2,0 4,3 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,8 4,6

Ferramentas de Apoio 5,0 3,0 3,0 4,0 3,0 4,0 3,0 3,6 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 3,0 2,0 3,1 3,0 3,0 3,0 3,0 2,0 3,0 2,8 3,2

Informações 4,0 4,3 4,3 4,7 3,0 4,3 3,7 4,0 3,7 4,3 4,7 4,0 4,3 3,3 4,0 4,0 4,7 3,0 4,0 4,7 3,3 3,3 3,8 4,0

Qualidade das Informações dos Projetos 4,0 5,0 5,0 5,0 3,0 5,0 4,0 4,4 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 4,9 5,0 3,0 5,0 5,0 3,0 4,0 4,2 4,5

Qualidade das Informações sobre o Negócio 4,0 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 4,0 4,6 5,0 5,0 5,0 4,0 4,0 3,0 5,0 4,4 5,0 4,0 5,0 5,0 4,0 3,0 4,3 4,4

Qualidade dos Dados Históricos 4,0 3,0 3,0 4,0 2,0 3,0 3,0 3,1 1,0 3,0 4,0 3,0 4,0 3,0 2,0 2,9 4,0 2,0 2,0 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Pessoas 4,0 5,0 4,3 4,3 4,3 5,0 4,0 4,4 3,7 3,7 4,0 4,0 4,0 4,0 3,7 3,9 3,3 3,3 4,3 4,0 3,7 4,0 3,8 4,0

Engajamento dos Participantes 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,9 5,0 4,0 4,0 5,0 4,0 4,0 4,3 4,7

Conhecimento sobre GPPTIC 4,0 5,0 3,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,4 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 4,0 2,0 3,0 5,0 3,0 4,0 5,0 3,7 4,0

Conhecimento sobre TIC 3,0 5,0 5,0 3,0 3,0 5,0 3,0 3,9 1,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,7 3,0 3,0 4,0 4,0 3,0 3,0 3,3 3,3

Organização 2,8 4,0 4,0 4,3 5,0 4,3 4,0 4,0 3,5 3,5 3,8 3,5 3,8 3,0 4,3 3,6 3,8 4,3 3,3 3,5 5,0 4,8 4,1 3,9

Porte da Organização 3,0 3,0 5,0 3,0 5,0 4,0 4,0 3,9 1,0 5,0 5,0 4,0 4,0 2,0 4,0 3,6 4,0 4,0 5,0 3,0 5,0 5,0 4,3 3,9

Grau de Formalidade 2,0 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 4,0 4,3 5,0 3,0 3,0 4,0 3,0 4,0 4,0 3,7 4,0 4,0 2,0 3,0 5,0 4,0 3,7 3,9

Disposição ao Risco 3,0 5,0 3,0 5,0 5,0 4,0 4,0 4,1 5,0 3,0 3,0 3,0 4,0 3,0 4,0 3,6 3,0 5,0 2,0 4,0 5,0 5,0 4,0 3,9

Granularidade dos Projetos 3,0 3,0 3,0 5,0 5,0 4,0 4,0 3,9 3,0 3,0 4,0 3,0 4,0 3,0 5,0 3,6 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 4,3 3,9

Processos 2,6 5,0 5,0 4,8 3,6 4,6 4,4 4,3 4,4 3,2 3,4 4,6 4,8 3,6 4,6 4,1 4,6 3,8 4,8 4,4 3,4 4,0 4,2 4,2

Conflito  Operações X Projetos 2,0 5,0 5,0 4,0 4,0 5,0 5,0 4,3 4,0 3,0 4,0 5,0 5,0 4,0 5,0 4,3 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,8 4,5

Maturidade da GP 2,0 5,0 5,0 5,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 3,0 3,0 5,0 5,0 3,0 5,0 4,1 5,0 4,0 4,0 5,0 5,0 4,0 4,5 4,2

Maturidade da GPPTIC 2,0 5,0 5,0 5,0 3,0 4,0 5,0 4,1 5,0 3,0 3,0 5,0 5,0 3,0 5,0 4,1 4,0 4,0 5,0 4,0 3,0 4,0 4,0 4,1

Transparência  da GPPTIC 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,7 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 4,0 4,0 4,1 4,0 3,0 5,0 5,0 2,0 4,0 3,8 4,2

Continuidade do Processo 3,0 5,0 5,0 5,0 3,0 5,0 4,0 4,3 4,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,7 5,0 4,0 5,0 3,0 2,0 3,0 3,7 3,9

Política 4,8 4,5 4,0 3,8 5,0 4,3 4,3 4,4 3,5 3,5 3,3 4,8 4,8 3,0 4,0 3,8 5,0 4,0 4,0 4,0 5,0 4,5 4,4 4,2

Apoio da Liderança 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 2,0 1,0 5,0 5,0 4,0 5,0 3,9 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 4,8 4,6

Resistência das Pessoas 5,0 5,0 5,0 3,0 5,0 3,0 4,0 4,3 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 2,0 4,0 4,1 5,0 3,0 3,0 3,0 5,0 4,0 3,8 4,1

Integração entre as Áreas 5,0 5,0 3,0 3,0 5,0 4,0 4,0 4,1 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 4,0 3,7 5,0 4,0 4,0 4,0 5,0 4,0 4,3 4,1

Competição entre os Projetos 4,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 4,0 4,0 3,0 3,0 3,0 5,0 5,0 3,0 3,0 3,6 5,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 4,7 4,1

Estratégias 4,3 4,5 4,0 4,5 4,5 5,0 4,3 4,4 4,0 3,5 3,8 4,5 4,8 3,3 4,0 4,0 4,8 4,0 3,5 4,0 4,5 4,8 4,3 4,2

Alinhamento Estratégico 4,0 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 4,0 4,6 5,0 4,0 3,0 5,0 5,0 2,0 5,0 4,1 5,0 4,0 2,0 3,0 5,0 5,0 4,0 4,2

Visão Compartilhada 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,6 4,0 3,0 3,0 5,0 5,0 3,0 3,0 3,7 4,0 4,0 5,0 5,0 4,0 4,0 4,3 4,2

Estratégia de TIC 5,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 4,1 5,0 3,0 4,0 4,0 5,0 4,0 5,0 4,3 5,0 3,0 2,0 4,0 4,0 5,0 3,8 4,1

Papel da TIC na Organização 5,0 5,0 3,0 4,0 5,0 5,0 4,0 4,4 2,0 4,0 5,0 4,0 4,0 4,0 3,0 3,7 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 4,8 4,3

Gestão 5,0 4,6 3,8 4,0 4,2 4,8 4,2 4,4 4,4 2,8 3,8 4,6 4,6 3,6 4,2 4,0 4,4 3,6 4,6 3,8 4,6 4,2 4,2 4,2

Governança do Processo 5,0 5,0 3,0 5,0 3,0 5,0 4,0 4,3 5,0 4,0 4,0 5,0 5,0 4,0 4,0 4,4 5,0 3,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,5 4,4

Estabilidade da Gestão 5,0 5,0 3,0 5,0 5,0 4,0 4,0 4,4 3,0 3,0 3,0 5,0 4,0 4,0 3,0 3,6 4,0 4,0 3,0 5,0 5,0 5,0 4,3 4,1

Papéis e Responsabilidades 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 4,9 5,0 3,0 3,0 5,0 5,0 4,0 5,0 4,3 5,0 4,0 5,0 4,0 5,0 4,0 4,5 4,5

Status dos Gestores de TIC 5,0 5,0 5,0 2,0 3,0 5,0 4,0 4,1 5,0 1,0 5,0 4,0 4,0 3,0 4,0 3,7 3,0 4,0 5,0 2,0 4,0 4,0 3,7 3,8

Suporte Organizacional 5,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 4,0 4,1 4,0 3,0 4,0 4,0 5,0 3,0 5,0 4,0 5,0 3,0 5,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Médias dos respondentes 4,0 4,5 4,1 4,4 4,2 4,6 4,1 4,3 3,9 3,4 3,9 4,3 4,4 3,5 3,9 3,9 4,3 3,7 4,1 4,0 4,2 4,2 4,1 4,1

Executores Z Decisores ZFatores Organizaconais em GPPTIC e suas 

influências

Médias 

Finais

Demandantes X Média 

Demandantes

Executores X Média 

Executores

Decisores X Média 

Decisores

Demandantes Y Executores Y Decisores YDemandantes Z

 

Tabela 13 – Fatores organizacionais e suas influências sobre a GPPTIC. 

Fonte: Próprio autor. 
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A primeira análise realizada diz respeito às notas individuais dos respondentes. 

Através da análise das médias percebe-se que, mesmo sendo os respondentes 

provenientes de organizações diferentes nesta pesquisa, os Demandantes e os 

Decisores são os respondentes que possuem as opiniões mais homogêneas entre si 

(se comparados a menor média e maior média do grupo, a diferença entre elas é de 

0,6 pontos em ambos os casos). Em contrapartida, o grupo de Executores é o grupo 

com menos homogeneidade em termos de opiniões sobre os fatores organizacionais 

considerando a diferença entre as médias encontradas. 

 

Conforme já foi evidenciado nos estudos de caso individuais, os Executores 

entrevistados possuem interações diferentes nos bancos em que atuam. Em geral, 

eles participam no processo de GPPTIC com menor intensidade e menor frequência 

quando comparados aos Demandantes e Decisores (com exceção do Banco Y em 

que os entrevistados eram os Superintendentes de TI). Por vezes, inclusive, eles 

apenas recebem os resultados do processo que foi executado para a seleção dos 

projetos, não tomando parte ativa no processo.  

 

Esta pouca aproximação dos Executores com o processo de GPPTIC se 

explica pelo fato de que nas organizações estudadas o modelo implementado de 

decisão e implementação de TIC segue a lógica da Execução de Estratégia proposta 

por Henderson e Venkatraman (1993). Nesta abordagem, as decisões de TI 

obedecem às decisões de negócio. Ou seja, primeiro se definem os objetivos de 

negócio e depois se avalia as ações a serem tomadas em relação à TIC. Neste 

sentido, a participação dos Executores nos processos de GPPTIC de suas 

organizações pode variar, pois a decisão de TI é secundária e dependente do 

negócio.  

 

Os Executores dos bancos estudados, portanto, têm interações e experiências 

diferentes a respeito deste processo, o que os leva consequentemente a ter 

percepções diferentes sobre a influência dos fatores organizacionais, refletindo 

assim a menor homogeneidade de respostas em relação aos Demandantes e 

Decisores. 

 



189 
 

 

Utilizando a tabela 13 como referência ainda é possível observar as percepções 

sobre os fatores organizacionais considerando agora por tipos de respondente. No 

conjunto dos casos analisados, os Demandantes são os que mais percebem as 

influências dos fatores organizacionais sobre a GPPTIC (com 4,3 pontos de média), 

seguidos pelos Decisores (com 4,1 pontos de média) e pelos Executores (com 3,9 

pontos de média). 

 

Como era de se esperar, os Demandantes são potencialmente o grupo que 

mais percebe influência dos fatores organizacionais sobre a GPTTIC, o que não foi 

diferente nos bancos estudados. Como eles são dentre os grupos de respondentes o 

grupo que possui o maior interesse para que os projetos de TIC sejam selecionados 

e desenvolvidos nos bancos, de certa forma eles também são o grupo que mais se 

envolvem e “sofrem” com o processo de GPPTIC. Estão sob responsabilidade deles 

levantar informações, estruturar propostas e defender os projetos juntos aos Comitês 

de Projetos. Os Decisores, comparativamente, assumem uma postura mais passiva 

em relação a este processo já que suas participações começam e praticam 

terminam nas reuniões de Comitê de Projeto. 

 

Também há um fato que foi levantado nos casos individuais e que deve ser 

denotado novamente agora na análise conjunta: os Demandantes dos bancos 

estudados têm enfrentado grande dificuldade na aprovação de projetos de TIC por 

conta da Crise Mundial de 2008 que fez com que os orçamentos tenham diminuído a 

cada ano. Neste sentido, além de os Demandantes terem que enfrentar a burocracia 

organizacional interna e do processo de GPPTIC, há a escassez de recursos que 

diminui as chances de ter seus projetos aprovados. 

 

Além de os Executores entrevistados emitirem opiniões menos homogêneas 

em relação aos fatores organizacionais (conforme visto na análise anterior), eles 

também percebem um menor nível de influência destes fatores sobre a GPPTIC. 

Novamente a explicação que parece ser a mais plausível é a de que eles têm menos 

contato com o processo de GPPTIC e com as decisões sobre os projetos de TIC nos 

bancos se comparados a Demandantes e Decisores.  
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Ranking dos Fatores Organizaconais em 

GPPTIC e suas influências
Médias

Engajamento dos Participantes 4,7

Disponibilidade de Recursos 4,6

Apoio da Liderança 4,6

Compartilhamento dos Recursos 4,6

Papéis e Responsabilidades 4,5

Qualidade das Informações dos Projetos 4,5

Conflito  Operações X Projetos 4,5

Qualidade das Informações sobre o Negócio 4,4

Governança do Processo 4,4

Papel da TIC na Organização 4,3

Alinhamento Estratégico 4,2

Transparência  da GPPTIC 4,2

Maturidade da GP 4,2

Visão Compartilhada 4,2

Estabilidade da Gestão 4,1

Maturidade da GPPTIC 4,1

Resistência das Pessoas 4,1

Estratégia de TIC 4,1

Competição entre os Projetos 4,1

Integração entre as Áreas 4,1

Suporte Organizacional 4,0

Conhecimento sobre GPPTIC 4,0

Porte da Organização 3,9

Granularidade dos Projetos 3,9

Disposição ao Risco 3,9

Continuidade do Processo 3,9

Grau de Formalidade 3,9

Status dos Gestores de TIC 3,8

Conhecimento sobre TIC 3,3

Ferramentas de Apoio 3,2

Qualidade dos Dados Históricos 3,0  

 

Tabela 14 – Ranking dos Fatores Organizacionais conforme suas influências 

Fonte: Próprio autor. 

 

Com o intuito de identificar os fatores organizacionais que tem maior e menor 

influência sobre a GPPTIC nos bancos analisados, foi criada a tabela 14. Esta tabela 

classifica os fatores organizacionais segundo suas respectivas médias e os 

apresenta em ordem decrescente. Nos parágrafos que se seguem são apresentados 

os 10 (dez) fatores organizacionais que mais influenciam a GPPTIC e os 10 (dez) 
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fatores organizacionais que menos influenciam a GPPTIC (idem). Vale frisar que 

estas influências são avaliadas segundo a percepção dos respondentes dos bancos 

estudados, podendo ter influências diferentes caso os fatores sejam submetidos a 

outro grupo de respondentes em outras organizações. 

 

O Engajamento dos Participantes  é o fator organizacional que foi apurado na 

análise conjunta dos casos como sendo o mais influente sobre a GPPTIC. Nas 

análises individuais dos Bancos X, Y e Z este fator também já havia sido 

mencionado pelos respondentes entre os fatores mais influentes. Na prática, o que 

os respondentes percebem (e vários comentários foram apresentados nos casos 

individuais sobre isto) é de que este fator é altamente crítico em suas organizações 

para a realização do processo de GPPTIC.  

 

A baixa adesão de participantes ou de áreas importantes à execução do 

processo ou a “sabotagem” de alguns gestores importantes às decisões tomadas 

pelos Comitês de Projetos levam a uma situação de descrença sobre o valor deste 

processo nas organizações. Some-se a isto o fato de o processo se tornar mais 

longo, mais caro e menos efetivo. Neste caso, é preciso que os gestores do 

processo de GPPTIC “evangelizem” constantemente as áreas e pessoas 

importantes neste processo para que se obtenha deles o engajamento e 

comprometimento necessários (ENGLUND; GRAHAM, 1999) (JAYME et al, 2006). 

 

Três fatores organizacionais aparecem na sequência da lista dos mais 

influentes e possuem as mesmas médias (4,6 pontos): Disponibilidade de 

Recursos , Apoio da Liderança  e Compartilhamento dos Recursos . Os 

problemas causados por estes fatores foram amplamente mencionados pelos 

respondentes dos bancos analisados. 

 

Os autores que abordam o fator Disponibilidade de Recursos  recomendam 

que as organizações efetuem um levantamento prévio dos recursos disponíveis para 

determinar a capacidade de desenvolver novos projetos (ENGLUND; GRAHAM, 

1999) (DOOLEY; LUPTON; O’SULLIVAN, 2005), o que foi evidenciado nos caos 

individuais que não acontece em nenhum dos bancos analisados. Com isto, de 

forma subjacente surge nestes bancos o problema da “Síndrome de Alocação de 
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Recursos” (ENGWALL; JERBRANT, 2003) (DOOLEY; LUPTON; O’SULLIVAN, 

2005), neste caso nem tanto pela escassez dos recursos, mas muito mais pela falta 

de conhecimento sobre o quanto se tem de fato de recursos disponíveis para os 

projetos.  

 

O Apoio da Liderança , segundo os autores estudados, é o fator que se 

relaciona com o apoio que os líderes devem dar ao processo de GPP para que este 

não venha a sofrer boicotes durante sua execução e acompanhamento (DOOLEY; 

LUPTON; O’SULLIVAN, 2005) (JAYME et al, 2006). De maneira geral, os 

entrevistados dos bancos reconhecem que suas lideranças tem prestado este apoio 

e a falta dele traz naturalmente muitas dificuldades para a execução da GPPTIC. O 

fato curioso aconteceu no Banco Z, onde os respondentes comentaram que a alta 

direção do banco (no caso, os sócios) interfere com certa frequência nos resultados 

deste processo (ainda que haja um processo estabelecido formalmente para avaliar, 

selecionar e priorizar os projetos de TIC a serem desenvolvidos pelo banco). Estas 

ingerências acabam gerando um clima de insatisfação dos participantes do processo 

que se sentem “desvalorizados e desacreditados” perante o restante do banco, o 

que se traduz na falta de apoio da liderança implicitamente. 

 

Parte do mesmo problema que trata de recursos está o fator intitulado de 

Compartilhamento dos Recursos , que se configura como a dificuldade que os 

gestores têm em conseguir equilíbrio entre os recursos demandados pelos projetos e 

recursos disponíveis (COOPER; EDGETT; KLEINSCHIMIDT, 2000) (ENGWALL; 

JERBRANT, 2003) (DOOLEY; LUPTON; O’SULLIVAN, 2005) (PENNYPACKER, 

2005) (BARROS; MELLO, 2009). Tendo muitos projetos ao mesmo tempo e sem o 

conhecimento adequado da capacidade disponível de recursos, os estudos de caso 

individuais demonstraram que os bancos analisados tem grande dificuldade em 

gerenciar este tipo de problema. Os respondentes declararam que os bancos 

implementam modelos matriciais de alocação de recursos (em que um profissional 

está alocado em vários projetos ao mesmo tempo) e isto aumenta a complexidade 

de alocação dos recursos. O efeito percebido é de que os profissionais tem 

dificuldade em priorizar suas ações nos projetos, o que acaba por gerar atrasos e 

consequente perda de foco na realização do portfólio de projetos. 

 



193 
 

 

Outros três fatores organizacionais são percebidos como muito influentes pelos 

respondentes dos bancos e possuem médias semelhantes (4,5 pontos): Papéis e 

Responsabilidades , Qualidade das Informações dos Projetos  e Conflito 

Operações X Projetos . 

 

O fator organizacional Papéis e Responsabilidades  não foi identificado como 

um dos fatores mais influentes nos estudos de caso individuais, mas quando da 

análise conjunta surgiu como muito influente. Consultadas novamente as entrevistas 

realizadas nos bancos, foram identificados comentários que indicam que este fator é 

relevante na opinião dos respondentes. Segundo eles, a falta de definição clara dos 

papéis e respectivas responsabilidades para o processo de GPPTIC faz com que ele 

não seja executado e gerenciado satisfatoriamente, percepção esta que se alinha 

com o que foi observado por alguns autores a este respeito (BLOMQUIST; MULLER, 

2006) (PENNYPACKER, 2005). 

 

O fator organizacional Qualidade das Informações dos Projetos  é um dos 

fatores mais citados na literatura encontrada sobre o tema e traduz-se na 

necessidade que há em se obter informações de boa qualidade sobre os projetos 

que serão avaliados (ENGLUND; GRAHAM, 1999) (COOPER; EDGETT; 

KLEINSCHIMIDT, 2000) (DOOLEY; LUPTON; O’SULLIVAN, 2005) 

(PENNYPACKER, 2005) (MARTINSUO; LEHTONEN, 2007) (MOECKEL; 

FORCELLINI, 2009). Apesar de ser um dos fatores mais citados na literatura e 

também possuir notas altas dadas pelos respondentes dos bancos, verificou-se que 

nas entrevistas houve poucos comentários a respeito dele.  

 

Em linhas gerais, os respondentes dos bancos afirmaram que no momento de 

composição da carteira dos projetos de eles tem pouca informação disponível sobre 

os projetos. Isto se deve ao fato de os bancos não realizarem investigações mais 

profundas sobre os projetos, além de não terem o hábito de criar planos de negócio. 

Curiosamente, segundo os resultados obtidos na pesquisa, os Demandantes e 

Decisores não foram os respondentes que mais percebem a influência deste fator 

sobre a GPPTIC, mas sim os Executores. Consultadas as entrevistas novamente 

para se identificar a razão disto, se descobriu que os Executores reclamam mais da 

falta de informações sobre os projetos porque eles precisam estimar para os projetos 
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o esforço, prazo e custos necessários para dar andamento ao processo de avaliação 

dos projetos. Neste sentido, a falta de informações mais claras sobre o objetivo e 

escopo dos projetos dificulta este trabalho de estimativas. 

 

O fator organizacional Conflito Operações X Projetos  surge quando as 

organizações dão mais foco em resolver problemas de curto prazo da operação do 

que empreender ações de longo prazo (ENGWALL; JERBRANT, 2003) (DOOLEY; 

LUPTON; O’SULLIVAN, 2005) (CHRISTIANSEN; VARNES, 2008). Este fator foi 

citado como um dos mais influentes nos estudos de caso individuais e revela ser um 

grande desafio para os gestores dos bancos estudados: equilibrar a carga de 

trabalho entre as atividades do dia-a-dia das áreas dos bancos e as atividades de 

desenvolvimento dos projetos. Em tempos de recursos escassos após a Crise 

Mundial de 2008, este desafio aumenta e traz prejuízos ao processo de GPPTIC 

uma vez que não é possível selecionar tantos projetos quanto necessários para 

viabilizar as estratégias dos bancos. 

 

Os últimos três fatores organizacionais presentes na lista dos dez mais 

influentes na análise conjunta dos casos são comentados a seguir. 

 

Em relação ao fator organizacional Qualidade das Informações sobre o 

Negócio  foi observado que, apesar de na análise conjunta dos casos ele possuir 

uma nota que demonstra uma influência alta sobre a GPPTIC, nos casos individuais 

dos bancos não houve consenso sobre esta influência. Enquanto no Banco X ele foi 

avaliado como o fator mais influente sobre a GPPTIC, no Banco Y ele foi avaliado 

com uma influência média e no Banco Z foi avaliado por seus respondentes como 

um dos menos influentes. Segundo os autores encontrados que comentam sobre 

este fator, os gestores tem dificuldade em avaliar os projetos em grande parte 

porque as informações disponíveis por vezes possui uma qualidade ruim (COOPER; 

EDGETT; KLEINSCHIMIDT, 2000) (MOECKEL; FORCELLINI, 2009).  

 

Os respondentes do Banco X afirmaram em suas entrevistas que a falta de 

informações sobre o negócio ou a baixa qualidade destas informações pode 

prejudicar a decisão sobre os projetos a serem desenvolvidos. No Banco Z, por sua 

vez, como grande dos projetos desenvolvidos no último exercício se referem a 
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demandas legais, os respondentes percebem este fator como pouco influente, pois 

as informações sobre as demandas regulatórias geralmente tem um bom nível de 

clareza e detalhamento. O que se pode inferir aqui é que a influência deste fator 

organizacional aparentemente tem uma correlação com o tipo de projeto que se está 

avaliando, mas confirmar esta hipótese demanda pesquisa mais aprofundada a 

respeito. 

 

A Governança do Processo , assim como o fator organizacional Papéis e 

Responsabilidades, também não foi identificada como um dos fatores mais influentes 

nos estudos de caso individuais, surgindo como muito influente apenas na análise 

conjunta. Entenda-se por Governança do Processo o estabelecimento de políticas e 

regras de como o processo de GPP deve ser executado na organização 

(PENNYPACKER, 2005) (CHRISTIANSEN; VARNES, 2008). Apenas um 

respondente comentou a respeito, o Decisor 1 do Banco X, alegando que “é bom as 

pessoas saberem como o processo funciona, isto evita muitas confusões ...”. 

 

Por último, o Papel da TIC na Organização  foi avaliado como um dos fatores 

mais influentes sobre a GPPTIC porque os respondentes reconhecem a importância 

da TIC nos bancos. Como os bancos se enquadram especificamente no quadrante 

conhecido como Estratégico segundo McFarlan (1984) é de se esperar que a TIC 

traga influências no momento de avaliação, seleção e priorização dos projetos. 

 

Serão apresentados a partir deste ponto os fatores organizacionais percebidos 

com menor influência sobre a GPPTIC, listados em ordem decrescente. 

 

O fator organizacional Conhecimento sobre GPPTIC  foi avaliado pelos 

respondentes dos bancos como um fator que pode trazer influência sobre a GPPTIC, 

pois em suas visões os participantes do processo devem possuir algum 

conhecimento básico sobre como as atividades acontecem. Esta visão é coerente 

com a literatura encontrada sobre este fator que afirma que os participantes devem 

possuir conhecimento básico sobre as atividades e as técnicas a serem empregadas 

sob pena de atrasos ou insucesso do processo (JEFFERY; LELIVELD, 2004) 

(JAYME et al, 2006). .O Demandante 2 do Banco Z considera que “o conhecimento 
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dos diretores hoje é bastante baixo sobre este processo. Claro que isto influencia a 

tomada de decisão.”. 

 

O Demandante 1 do Banco Y a respeito deste fator questionou: 

 

“Então, como é que você seleciona um projeto se você não sabe 

nem como funciona este processo? Se você não sabe como calcula 

um payback, por exemplo, se não sabe qual que é a regra que o 

banco tá seguindo, como é que faz?”. 

 

O Porte da Organização  é visto como um fator organizacional presente nos 

bancos estudados. McFarlan, McKenney e Pyburn (1983) consideram que, quanto 

maior o tamanho e a complexidade de uma organização, maior será a necessidade 

de processos e sistemas de informação para a execução do processo de GPPTIC. 

Os respondentes dos bancos entrevistados geralmente associaram este fator 

organizacional à questão dos recursos disponíveis que uma empresa tem por ser 

maior ou menor à questão dos processos e sistemas disponíveis.  De qualquer 

forma, os respondentes avaliaram o fator organizacional como relevante, com uma 

influência mediana sobre a GPPTIC. 

 

Um dos respondentes do Banco X afirmou a respeito deste fator organizacional: 

 

"Porte da empresa é evidentemente importante prá que você possa 

concluir todas as demandas. Isto influencia, mas eu vejo que na hora 

ali que você vai priorizar, você vai olhar o que é mais importante prá 

empresa em todos os níveis. Tem um peso, porque você vai acabar 

tendo mais projetos porque é uma empresa maior. De qualquer 

forma você vai ter que decidir olhando prá estratégia, e não só pelo 

porte." 

 

Esta afirmação é coerente com o comentário de um dos respondentes do 

Banco Y sobre este fator organizacional: 
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"O porte eu acho que não influencia tanto. A empresa, se for madura, 

tem que pensar nos projetos que ela quer fazer em função de onde 

ela quer chegar. Não é que não influencia, mas tá mais pro meio ai." 

 

A Granularidade dos Projetos tem relação com o tamanho dos projetos de 

uma organização (se são grandes, médios ou pequenos) e o quanto a quantidade de 

projetos no portfólio dificulta a execução da GPP por conta de volume de 

informações e de esforço necessário para avaliação, seleção e priorização 

(COOPER; EDGETT; KLEINSCHIMIDT, 2000). Este fator foi avaliado pelos 

respondentes do banco X como menos influente sobre a GPPTIC porque 

consideram que não há diferença entre se ter projetos pequenos, médios ou grandes 

no portfólio de projetos de TIC, desde que estes sejam bem gerenciados. Já os 

respondentes do Banco Z entendem que gerenciar muitos projetos pequenos requer 

um grande esforço de gestão quando comparado a gerenciar um conjunto menor de 

projetos com tamanhos maiores. Ainda que não haja consenso sobre a influência do 

fator organizacional, o que se percebe com os comentários é que o fator está 

presenta a GPPTIC e tem uma influência variável em função da estrutura da 

organização e da forma como se divide as iniciativas em projetos. 

 

Segundo Christiansen e Varnes (2008), quando uma organização seleciona 

projetos é natural que durante este processo venha à tona a sua disposição em 

tomar mais riscos ou menos riscos.  No caso dos bancos estudados, foi identificado 

que por conta de suas histórias, culturas de gestão familiar e o momento de crise 

pelo qual vem sofrendo o segmento bancário no Brasil, a Disposição ao Risco  tem 

sido cada vez menor entre os bancos.  Vários respondentes declararam nas 

entrevistas que os bancos têm procurado evitar riscos em seus projetos. O Decisor 1 

do Banco X, por exemplo, afirmou: “a disposição ao risco é um fator crítico para as 

decisões, mas não sei se é um fator preponderante para o processo em si”. O 

Decisor do Banco Y, por outro lado, considera que “ser mais ou menos arrojado tem 

relação direta com a quantidade de recursos que se tem disponível no momento da 

composição do portfólio de projetos”. Neste sentido, os bancos estudados tem 

procurado maximizar os recursos disponíveis, segundo ele, o que tem feito com que 

se tornem mais conservadores. Esta opção por conservadorismo não afeta o método 

em si, mas sim os critérios de avaliação e seleção dos projetos. 
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De acordo com Dooley, Lupton e O’Sullivan (2005), as empresas tipicamente 

executam seus processos de GPP em períodos determinados do ano, geralmente 

nos momentos de formulação de suas estratégias ou da elaboração dos orçamentos 

de suas áreas. Os Bancos X e Y executam as reuniões de Comitê de Projetos a 

cada dois meses em média. O Banco Z, como não possui um Comitê único, executa 

várias reuniões no último trimestre do ano. Mesmo realizando de formas distintas 

este processo, os bancos estudados percebem como moderada a influência do fator 

Continuidade do Processo. 

 

O Grau de Formalidade  que uma organização estabelece para seus 

processos depende de sua cultura e histórico, o que implica no estilo de 

comunicação adotado para executar e gerenciar os negócios e projetos 

(MCFARLAN; MCKENNEY; PYBURN, 1983) (DOOLEY; LUPTON; O’SULLIVAN, 

2005). Os bancos estudados são organizações que tem um histórico de gestão 

familiar, com um estilo mais informal de comunicação, menos níveis hierárquicos. Na 

avaliação dos respondentes destes bancos, esta informalidade se transfere ao 

processo de GPPTIC de alguma maneira, mas não chega a atrapalhar o processo. 

Dos bancos estudados, o Banco Y foi o que criou um processo mais formal para a 

GPPTIC, porém não reputa o processo definido como algo rígido e inflexível. 

 

Outro fator organizacional percebido com pouca influência sobre a GPPTIC nos 

bancos entrevistados é o Status dos Gestores de TIC . Segundo os respondentes, o 

fato de o responsável pela área de TI dentro dos bancos estar mais distante ou mais 

próximo à alta liderança traz pouca influência sobre o processo de GPPTIC uma vez 

que este responsável não tem poder decisão sobre o processo de seleção e 

priorização de projetos. 

 

O Conhecimento sobre TIC foi avaliado nos 3 (três) bancos como um dos 

fatores organizacionais menos influentes sobre a GPPTIC. Sendo os bancos 

estudados praticantes do modelo denominado de Execução de Estratégia por 

Henderson e Venkatraman (1993), os projetos de TIC são gerados a partir de 

decisões do negócio. As questões técnicas não fazem parte das discussões sobre o 

portfólio de projetos e, portanto não trazem grande impacto às decisões de avaliação 
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e seleção. Não significa dizer que não há a necessidade de os gestores conhecerem 

TIC, mas conforme exemplificou o Executor 1 do Banco Z, “as pessoas atualmente 

já possuem certo domínio de TI, então elas conseguem definir e opinar sobre 

projetos de TI”, o que então em sua percepção gera pouco impacto sobre a GPPTIC. 

Também segundo o Decisor 1 deste mesmo banco, o fato de as atividades de 

gestão de projeto e de portfólio serem segmentadas por áreas especialistas diminui 

a necessidade de se ter Demandantes e Decisores com bom conhecimento de TIC 

no banco. 

 

Englund e Graham (1999) recomendam que sejam adotadas Ferramentas de 

Apoio  na forma de sistemas ou aplicações de software para suportar o processo de 

GPP. Como os bancos estudados tem um nível de maturidade da GPPTIC ainda 

intermediário (os Bancos X e Z tem nível 2 e o Banco Y tem nível 3), seus 

respondentes consideram que possuir ferramentas para realizar o processo ajuda, 

mas não define seu sucesso, por isto a influência tida como moderada para este 

fator organizacional.  

 

Por último, é apresentado o fator organizacional que talvez tenha causado mais 

estranheza pela divergência de percepção entre autores e a resposta do campo: a 

Qualidade dos Dados Históricos . Alguns autores defendem que, além de 

informações sobre os projetos em análise e do negócio, é necessário que se tenha 

uma boa base de dados contendo as informações dos projetos passados 

(ENGLUND; GRAHAM, 1999) (JEFFERY; LELIVELD, 2004) (MOECKEL; 

FORCELLINI, 2009). Estes dados históricos ajudariam a se realizar estimativas e 

simulações confiáveis para definir prazos e recursos para os novos projetos. Porém, 

por mais óbvio que possa parecer este conceito, os respondentes dos bancos 

consideram que dados históricos têm certa limitação atualmente em termos de 

preparação e execução das atividades de avaliação e seleção dos projetos. 

Segundo alguns entrevistados, é mais importante ter clareza do cenário atual e 

futuro dos projetos e do negócio, ao ponto que os dados históricos exercem um 

papel secundário nas análises e tomadas de decisão. Neste aspecto, os 

respondentes concordam que utilizam pouco das lições aprendidas que os projetos 

passados poderiam trazer ao processo de GPPTIC. Em suas percepções, os 
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projetos dos bancos são geralmente situações novas, ainda não vividas, e, portanto 

não trazem contribuições os dados históricos ao processo de GPPTIC. 

 

Ter apresentado aqui os 10 (dez) fatores menos influentes pode conduzir o 

leitor a um erro de análise: de que há fatores organizacionais que possam ser 

descartados ou eliminados da estrutura conceitual por serem pouco influentes sobre 

a GPPTIC. 

 

Para contrapor esta percepção deve ser denotado que dos 31 (trinta e um) 

fatores organizacionais avaliados neste estudo, nenhum deles tem média menor que 

3,0 pontos. 

 

Assim, guardadas as restrições que possam existir por causa de uma amostra 

pequena e sem significância estatística, pode-se afirmar de que há alguns indícios 

de que a estrutura conceitual proposta possa ser um embrião de um modelo mais 

robusto. Pesquisas quantitativas e com outros segmentos de negócio poderão 

revelar sua validade, conforme sugerido na seção de Estudos Futuros. 

 

Ainda tratando dos fatores organizacionais individualmente, é apresentada 

abaixo a tabela 15 contendo os fatores que não foram citados ou mencionados nos 

casos individuais ou na análise conjunta dos casos. Isto se deu porque estes fatores 

não foram avaliados nem como os mais influentes e nem como os menos influentes 

nos casos ou na análise conjunta. De qualquer forma, é importante apresenta-los 

para demonstrar o alinhamento entre teoria estudada e confirmação do campo sobre 

suas existências e influências sobre a GPPTIC. 

 

Em relação aos agrupamentos dos fatores organizacionais (conforme tabela 16, 

abaixo), pode-se afirmar que os agrupamentos possuem similaridade de influência 

sobre a GPPTIC, pois há pequena variação de pontuação entre eles. O mesmo 

problema percebido na pontuação dos agrupamentos dos casos individuais ocorreu 

também na análise conjunta ora realizada: apesar da variação existente na 

pontuação dos fatores organizacionais, a percepção sobre os agrupamentos mais 

influentes fica distorcida quando se analisa apenas as médias.  
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Fatores Organizacionais Alinhamento Teoria X Empírico Comentário Banco X Comentário Banco Y Comentário Banco Z

Maturidade da GP Alguns autores abordam sobre a 

necessidade de ter ser um processo de 

gestão de projeto maduro para viabilizar a 

execução do processo de GPP (DOOLEY; 

LUPTON; O’SULLIVAN, 2005) 

(PENNYPACKER, 2005) (MARTINSUO; 

LEHTONEN, 2007) (GUEDES et al, 2011). Os 

respondentes dos bancos entrevistados 

também concordam com esta necessidade 

de se ter gestão de projetos previamente 

ao processo de GPPTIC.

"Maturidade da gestão de projeto eu acho 

que é muito relevante, exatamente prá você 

dar rítmo a este negócio, entender sempre 

quais são as dificuldades, conseguir planejar 

todas as fases corretamente e fazer bem a 

homologação e a implantação."

"Eu dei a nota 5, porque prá mim sem isto 

funcionando bem não dá prá fazer o 

portfólio."

"Prá mim isto influencia muito. A 

coordenação, quer dizer, a "cozinha" bem 

feita nos projetos influencia muito. Eu diria 

que foi determinante em alguns projetos 

grandes que fizemos.  A gente passou 

recentemente pela experiência de contratar 

uma consultoria, ai você percebe que ajudou 

muito, ter um especialista sobre isto. Ajudou 

até do ponto de vista de gerir os potenciais 

conflitos."

Resistência das Pessoas A GPP é um processo que envolve decisões 

sobre investimentos em projetos e 

naturalmente pode afeta interesses de 

áreas e pessoas em uma organização 

(ENGLUND; GRAHAM, 1999). Conforme foi 

verificado juntos aos respondentes dos 

bancos entrevistados, a resistências das 

pessoas ao processo de GPPTIC nestas 

organizações é algo frequente, mas não 

impede que o processo seja executado. 

Este fator organizacional se revela como 

uma outra face do fator denominado de 

Engajamento dos Participantes.

"Resistência ... Resistência é assim: você pode 

ter recursos, mas se tiver resistência, não 

anda."

"Nossa, resistência das pessoas tem muita 

influência ... E eu vou te dizer que, se você 

tiver recurso mas tiver resistência de um cara,  

ainda não acontece nada. Então prá mim é 5. 

Se o cara é muito resistente, quem é que 

convence o cara?"

"A resistência é um fator que você tem que 

contar com, porque é da vida. Então o fato de 

existir resistência não significa que você vai 

deixar de fazer algo."

Estratégia de TIC O desenvolvimento de uma estratégia de 

TIC alinhada às diretrizes estratégicas da 

organização facilitam a execução da GPPTIC, 

já que serve de insumo e parâmetro para 

este processo (JEFFERY; LELIVELD, 2004). 

Nos bancos estudados a estratégia de TIC 

tem uma influência moderada porque estes 

bancos adotam o modelo de Execução de 

Estratégia (HENDERSON; VENKATRAMAN, 

1993).

"A estratégia da TI é bem relevante, porque 

vai ajudar a definir os projetos que devem ser 

feitos."

"Eu vejo a TI com um prestador de serviço, 

então ela não pode influenciar na decisão de 

fazer o projeto A ou B. Ou o sistema que vai 

dar mais dinheiro ou o sistema que vai dar 

menos dinheiro."

"A estratégia de TI é importante, mas o Banco 

Z não tem esta vocação de lançar produtos de 

tecnologia. Então na prática a estratégia de 

negócio acaba sendo mais importante."
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Fatores Organizacionais Alinhamento Teoria X Empírico Comentário Banco X Comentário Banco Y Comentário Banco Z

Estabilidade da Gestão A estabilidade do ambiente organizacional 

em relação à gestão também pode 

influenciar o planejamento dos sistemas de 

informações, o que leva a inferir que é um 

fator organizacional que deve ser 

considerado para a GPPTIC (MCFARLAN; 

MCKENNEY; PYBURN, 1983). Como os 

bancos tem passado por constantes 

reestruturações para remtabilizar suas 

operações, os respondentes tem percebido 

a necessidade de estabilizar as ações do 

banco para dar mais segurança às decisões 

na GPPTIC.

"Isto tá ligado lá na estratégia, né? Então, 

mudança de gestão normalmente confunde. 

Às vezes isto muda o planejamento da 

empresa."

"Isto influencia demais, e eu acho que as 

pessoas nem percebem. Este negócio de ficar 

mudando toda hora não dá certo."

"É, isto nós estamos sofrendo muito, porque 

cada hora muda a lógica de gestão. Isto é de 

grande influência, mas nós temos tido 

instabilidade ultimamente. E ai influencia 

muito o portfólio. Só prá você ter uma idéia: 

nós tínhamos decidido fazer o projeto de 

cartão, no meio do projeto foi trocado o vice-

presidente de varejo e ai mudou todo o 

contexto."

Suporte Organizacional Autores recomendam que seja criada uma 

unidade organizacional ou uma área com o 

objetivo de executar ou dar suporte ao 

processo de GPP (ENGLUND; GRAHAM, 

1999) (JEFFERY; LELIVELD, 2004) (JAYME et 

al, 2006). As informações coletadas do 

campo corroboram esta argumentação dos 

autores no sentido de que ter uma área 

para suportar a GPPTIC viabiliza a execução 

do processo na organização.

"Suporte organizacional, se não tiver, não tem 

jeito de fazer este processo."

"Sem comentários sobre isto, né? A nota é 5. 

Se o cara quer que vá prá frente, tem que 

botar dinheiro prá fazer este processo."

"Prá mim é importante, mas tem uma 

tendência aqui de você ser o responsável por 

tudo. Então às vezes o banco não dá muito 

suporte."

 

 

Tabela 15 – Lista dos Fatores Organizacionais não mencionados nos casos individuais ou na análise conjunta 

Fonte: Próprio autor. 
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Desta forma, cabe aqui mencionar que o agrupamento de Políticas  possui a 

média de 4,2 pontos e que o fator organizacional com maior pontuação neste 

agrupamento é o Apoio da Liderança  (que foi avaliado pelos respondentes como 

um dos mais influentes fatores). A percepção inicial desta pesquisa de que a 

GPPTIC é um processo que tem um viés altamente político parece se confirmar de 

certa forma através deste resultado. 

 

Dois outros agrupamentos que possuem a média de 4,2 pontos devem ser 

destacados aqui: (i) o agrupamento de Gestão , que possui o fator organizacional 

denominado de Papéis e Responsabilidades  como o fator com maior pontuação e 

(ii) Processos , que possui o fator organizacional denominado de Conflito 

Operações X Projetos  como o fator de maior pontuação. 

 

Mesmo que as médias dos agrupamentos dos fatores organizacionais sejam 

bastante semelhantes em termos de resultado, é importante ressaltar que estas 

médias apresentam uma pontuação alta (entre 3,9 e 4,2 pontos) se considerado que 

a escala de valores estabelecida vai de 1,0 (um) a 5,0 (cinco) pontos. Em resumo, os 

agrupamentos se mostram como muito influentes sobre o processo de GPPTIC. 

 

Ranking dos Agrupamentos dos Fatores 

Organizaconais em GPPTIC

Médias 

Finais

Maior média no 

Agrupamento

Política 4,2 4,6

Gestão 4,2 4,5

Processos 4,2 4,5

Estratégias 4,2 4,3

Recursos 4,1 4,6

Pessoas 4,0 4,7

Informações 4,0 4,5

Organização 3,9 3,9  

 

Tabela 16 – Ranking dos Fatores Organizacionais por Agrupamento 

Fonte: Próprio autor. 

 

Avaliando os fatores organizacionais conforme seus níveis de análise (vide 

tabela 17 abaixo), percebe-se que, de forma semelhante ao que aconteceu com a 
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análise anterior dos agrupamentos, há também similaridade de influência destes 

níveis sobre a GPPTIC. A análise das médias também “escondem” as variações dos 

fatores organizacionais, por isto não se pode afirmar que haja fatores 

organizacionais em um nível de análise que sejam mais influentes que outros níveis.  

 

Percebe-se, porém, que o Nível do Processo  é o nível em que há menor 

variação entre os fatores (a menor nota de Ferramentas de Apoio tem 3,2 pontos e a 

maior nota de Papéis e Responsabilidades tem 4,5 pontos, o que representa uma 

diferença de 1,3 pontos).  

 

O fator organizacional Papéis e Responsabilidades  novamente é identificado 

como um dos mais influentes entre os fatores da estrutura conceitual, neste caso no 

Nível do Processo . No Nível do Indivíduo , o fator organizacional mais influente é o 

fator Engajamento dos Participantes  que individualmente foi percebido como muito 

influente, assim como o fator Disponibilidade de Recursos  no Nível da Firma . 

 

Firma Médias Processo Médias Indivíduo Médias

Disponibilidade de Recursos 4,6 Papéis e Responsabilidades 4,5  Engajamento dos Par@cipantes 4,7

Apoio da Liderança 4,6 Governança do Processo 4,4 Resistência das Pessoas 4,1

Compartilhamento dos Recursos 4,6 Transparência  da GPPTIC 4,2 Conhecimento sobre GPPTIC 4,0

Qualidade das Informações dos Projetos 4,5 Maturidade da GP 4,2 Conhecimento sobre TIC 3,3

Conflito  Operações X Projetos 4,5 Maturidade da GPPTIC 4,1

Qualidade das Informações sobre o Negócio 4,4 Continuidade do Processo 3,9

Papel da TIC na Organização 4,3 Ferramentas de Apoio 3,2

Alinhamento Estratégico 4,2

Visão Compartilhada 4,2

Estabilidade da Gestão 4,1

Estratégia de TIC 4,1

Competição entre os Projetos 4,1

Integração entre as Áreas 4,1

Suporte Organizacional 4,0

Porte da Organização 3,9

Granularidade dos Projetos 3,9

Disposição ao Risco 3,9

Grau de Formalidade 3,9

Status dos Gestores de TIC 3,8

Qualidade dos Dados Históricos 3,0

Média do Nível da Firma 4,1 Média do Nível do Processo 4,1 Média do Nível do Indivíduo 4,0

Ranking dos Fatores Organizaconais em GPPTIC e suas influências por Nível de Análise

 

 

Tabela 17 – Ranking dos Fatores Organizacionais por Nível de Análise 

Fonte: Próprio autor. 
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Por último, a média final apurada de todos os fatores organizacionais de 4,1 

pontos revela que os fatores organizacionais nesta amostra de respondentes tem um 

alto poder de influência sobre a GPPTIC.  
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7 – CONCLUSÕES 

 

Este capítulo apresenta as conclusões do trabalho, sendo descritos: (i) as conclusões 

gerais do trabalho; (ii) a contribuição teórica trazida por este trabalho para a teoria de 

gestão de portfólio de projetos; (iii) de que maneira as descobertas realizadas na pesquisa 

podem contribuir para a realização deste processo no cotidiano das empresas; (iv) as 

limitações impostas a este estudo por conta do método de pesquisa utilizado e das 

características dos cenários analisados. 

 

7.1 CONCLUSÕES GERAIS 

 

Este trabalho de pesquisa se propôs a estudar em organizações brasileiras os 

fatores organizacionais que podem de alguma maneira influenciar a execução do 

processo conhecido como Gestão de Portfólio de Projetos, mais especificamente 

para os projetos de TIC. A pergunta-chave que foi explorada neste trabalho pode ser 

assim definida: 

 

“Quais são os fatores organizacionais que influenci am a GPPTIC e 

como estas influências são percebidas em organizaçõ es 

brasileiras?“ 

 

Para a consecução deste trabalho, em um primeiro momento foram 

apresentados os fundamentos sobre a Gestão de Portfólio de Projetos de TIC 

(GPPTIC) e todos os temas relacionados a ele, a saber: projetos, gestão de projetos, 

Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), portfólio, gestão de portfólio e 

gestão de portfólio de projetos.  

 

Estudos de casos múltiplos foram conduzidos em três bancos brasileiros e os 

resultados foram analisados com o intuito de verificar a presença e influência dos 

fatores organizacionais sobre a GPPTIC. Com estes resultados foi possível avaliar a 
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estrutura conceitual proposta que representa os diversos fatores organizacionais que 

influenciam a Gestão de Portfólio de Projetos de TIC em uma organização.  

 

Conforme relatado neste trabalho, há indícios de que os fatores organizacionais 

têm considerável influência sobre este processo dados os resultados obtidos nas 

pesquisas. Além da contribuição teórica que esta estrutura conceitual representa, do 

ponto de vista de aplicação prática ela oferece insumos às organizações e seus 

administradores que tenham a intenção de implantar a GPPTIC, pois apresenta 

elementos que transcendem às questões meramente técnicas de um processo. 

 

Considera-se então que foi cumprido plenamente o objetivo principal deste 

trabalho, que foi assim descrito: 

 

“Identificar os fatores organizacionais que envolvem  a execução da 

Gestão de Portfólio de Projetos de TIC e analisar a s influências que estes 

fatores podem trazer sobre o processo citado ”. 

 

Em termos práticos, o cumprimento do objetivo geral do trabalho se viabilizou 

por conta do cumprimento dos objetivos específicos que foram propostos, sendo 

eles: 

 

• Conforme apresentado no capítulo 5 (que trata dos estudos de caso), 

foram identificados os procedimentos (ou atividades), as técnicas (de 

seleção e priorização dos projetos), as ferramentas (como sistemas) e 

os papéis organizacionais envolvidos na execução do processo de 

Gestão de Portfólio de Projetos de TIC em organizações brasileiras 

(mais especificamente, nos Bancos X, Y e Z); 

 

• Ainda no capítulo 5, foram identificados os fatores organizacionais que 

tipicamente estão presentes em organizações brasileiras quando da 

execução do processo de Gestão de Portfólio de Projetos de TIC; 

 
• Previamente à atividade de pesquisa em campo, foi apresentada no 

capítulo 2 uma síntese dos fundamentos que sustentam este trabalho 
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do ponto de vista teórico; a estrutura conceitual com os fatores 

organizacionais que serviu de referência para a criação e condução da 

pesquisa foi apresentada no capítulo 3; 

 

• Por último, no capítulo 6 (que apresenta as análises comparativas dos 

estudos de caso à luz da estrutura conceitual utilizada) foram 

analisadas as influências dos fatores organizacionais sobre a Gestão 

de Portfólio de Projetos de TIC. 

 

Para a realização da pesquisa em campo foram selecionados 3 (três) bancos. 

Isto se deve ao fato de que os bancos no Brasil usam a TIC massivamente para 

realizações transações, prover informação ao negócio e gerar vantagem competitiva 

e estratégica. Levou-se em conta também que os bancos no Brasil possuem 

maturidade no uso da TIC, realizam grandes volumes de investimentos em TIC e 

pertencem a um segmento de negócio que historicamente preconizam adoção de 

boas práticas em TIC e em gestão de projetos. 

 

Por fim, em termos de resultados da pesquisa, pode se afirmar que este 

trabalho possibilitou: 

• Identificar à luz da literatura estudada e consolidar em uma estrutura 

conceitual os fatores organizacionais que influenciam a GPPTIC; 

• Através de estudos de caso em organizações brasileiras, verificar 

empiricamente que estes fatores organizacionais de fato estão 

presentes na execução da GPPTIC; 

• Analisar as influências que os fatores organizacionais exercem sobre a 

GPPTIC e concluir que estes possuem uma influência de moderada a 

alta sobre a GPPTIC nas organizações. 

 

A estrutura conceitual final é apresentada abaixo (figura 14). Os fatores 

organizacionais mais influentes estão coloridos em vermelho , os fatores com 

influência intermediária estão coloridos na cor marrom  e os fatores considerados 

menos influentes estão apresentados na cor azul . 
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Figura 14 – Estrutura Conceitual com os Fatores Organizacionais que influenciam a GPPTIC 

Fonte: próprio autor. 



210 
 

 

 

Havia uma percepção inicial por parte do autor deste trabalho de que o 

processo de GPPTIC, mais do que um processo operacional e mecânico, sofre com 

as influências que advém de questões políticas da organização, da disputa por 

recursos, de conflitos de interesse por conta de interesses diferentes de seus 

participantes, de que há questões de poder envolvidas em sua execução, entre 

outras influências. Ou seja, várias questões que transcendem os aspectos técnicos 

cercam a execução deste processo. Neste sentido, a percepção inicial do autor dizia 

ser equivocado que uma organização ao adotar um processo como este se 

preocupasse apenas em definir um processo, implantar as ferramentas e treinar as 

pessoas para utilizá-lo. Estas atividades são importantes, mas não são suficientes 

para garantir a execução adequada do processo de GPPTIC em uma organização. 

Esta é a tese central que este trabalho pretendia abordar e para tanto a pesquisa de 

campo foi realizada. 

 

7.2 CONTRIBUIÇÃO TEÓRICA 

 

A estrutura conceitual proposta neste trabalho foi avaliada à luz de casos reais 

em organizações brasileiras. Respeitadas as limitações do estudo (o que será mais 

explorado futuramente neste capítulo), foi confirmada a veracidade dos fatores 

organizacionais citados na literatura encontrada com relação à prática empresarial 

corrente, bem como a influência que estes exercem sobre a GPPTIC. 

 

Conforme discutido na Introdução deste trabalho, as pesquisas sobre GPP e 

GPPTIC geralmente tratam de assuntos mais técnicos (como atividades do 

processo, técnicas aplicáveis à avaliação, seleção e priorização dos projetos, entre 

outros). Poucos trabalhos se relacionam com as questões organizacionais e 

comportamentais que envolvem executar a GPPTIC nas organizações. 

 

Neste sentido, este trabalho traz à luz questões ainda pouco discutidas no 

arcabouço teórico sobre a GPPTIC e sistematiza os fatores organizacionais que a 

influenciam através da proposição de uma estrutura conceitual. Assim, a 



211 
 

 

contribuição teórica deste trabalho de pesquisa se refere à criação de uma estrutura 

conceitual que estende os conceitos que envolvem a GPPTIC através da 

representação dos diversos fatores organizacionais que podem influenciar de 

alguma maneira este processo em uma organização. Cabe aqui mencionar que na 

literatura pesquisada não foram encontradas estruturas semelhantes à proposta 

nesta tese.  

 

Retomando a proposição de Brinberg e McGrath3 (1985 apud STRICKLER, 

1999) a respeito das contribuições de uma pesquisa, em relação ao domínio 

substantivo nesta pesquisa foi cumprido o objetivo de observar e compreender a 

influência dos fatores organizacionais sobre o processo da GPPTIC. Em relação ao 

domínio conceitual, esta pesquisa estende as teorias de gestão de projetos como 

campo de estudo. 

 

Um fato importante a ser denotado é que, quando aplicados os questionários 

nos estudos de caso realizados, foram obtidos resultados diferentes a respeito das 

influências dos fatores organizacionais nos Banco X, Y e Z. Estes resultados 

diferentes permitem afirmar que as organizações percebem as influências destes 

fatores organizacionais de modo diferente em função de seus históricos com este 

processo, suas escolhas de implementação, seus recursos (entre outras razões) e 

de que a estrutura conceitual propiciou a capacidade de generalização do problema. 

 

Também é importante ressaltar que esta estrutura conceitual não tem por 

pretensão ser uma referência definitiva a respeito do tema dado que foi construída a 

partir de estudos de casos e com uma abordagem exploratória e qualitativa. 

Obviamente outros estudos devem ser realizados para que esta estrutura se 

transforme de fato em um modelo mais robusto. Esta estrutura conceitual deve ser 

entendida como a base para estudos mais detalhados e aprofundados. Algumas 

sugestões para isto são dadas no capítulo seguinte que trata sobre futuros 

trabalhos. 

 

                                                 
 
3 Brinberg, D.; McGrath, J. E. Validity and Reliability in the Research Process. Beverly Hills, 

Califórnia, USA: Sage Publications, 1985. 
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7.3 APLICAÇÕES DAS DESCOBERTAS EM TERMOS PRÁTICOS 

 

De forma semelhante ao que foi identificado por Pennypacker (2005) de que 

mais de 90% das empresas possuem baixa maturidade na GPPTIC, este trabalho 

identificou que nos 3 (três) estudos de caso realizados as organizações avaliadas 

possuem baixa maturidade neste processo (entre os níveis 2 e 3 de maturidade). 

Partindo da premissa de que estas representam uma amostra do universo das 

empresas brasileiras e, portanto, são semelhantes em termos de maturidade na 

GPPTIC, pode-se inferir que os resultados deste trabalho poderão ajudar as 

organizações a se prepararem melhor para a implantação deste processo de 

GPPTIC. 

 

Gestores poderão utilizar a estrutura conceitual proposta como ponto de partida 

para a realização de uma análise de ambiente previamente à implantação da 

GPPTIC em suas organizações. Mais do que apenas se preocupar com a definição 

das atividades, políticas, papéis organizacionais, técnicas e ferramentas que 

comporão o processo a ser implantado em uma organização, pode ser elaborado um 

questionário (em um formato de Readiness Review, por exemplo) com o objetivo de 

mensurar se os fatores organizacionais trazem riscos á implantação deste processo 

em uma organização.  

 

Também em tempo de execução do processo de GPPTIC implantado, a 

estrutura conceitual permitirá aos gestores de uma organização analisar e 

compreender com maior clareza como os fatores organizacionais estão 

influenciando este processo e se há correções ou ajustes a serem realizados para 

garantir uma execução mais eficiente. 

 

7.4 LIMITAÇÕES DESTE ESTUDO 

 

Semelhante a outros trabalhos de pesquisa que são realizados em 

organizações, este trabalho possui limitações que foram impostas ora pelo método 

de pesquisa escolhido, ora pelos cenários de estudos envolvidos. 
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Com relação às limitações impostas decorrentes do método de pesquisa 

escolhido (que neste trabalho foi o método de estudos de caso), deve-se salientar: 

• Ainda que tenham sido realizados estudos de casos múltiplos neste 

trabalho com o objetivo de criar condições à generalização dos 

resultados encontrados, é sabido que este método de pesquisa oferece 

menos possibilidades de generalização cientifica quando comparado a 

outros métodos de pesquisa, principalmente os quantitativos (YIN, 2010); 

para amenizar esta limitação, foi utilizada a generalização analítica (YIN, 

2010) para comparar os resultados empíricos encontrados nos 3 (três) 

estudos de caso com relação à teoria encontrada sobre o tema, o que 

fez com que esta limitação não se traduzisse em insucesso para o 

estudo; 

• Por se tratar de uma pesquisa com um caráter predominantemente 

qualitativo, não foi seguida seguindo uma lógica de amostragem para 

seleção dos respondentes, à semelhança do que acontece com 

trabalhos de pesquisa quantitativos e positivistas; no entanto, foram 

realizadas entrevistas com 20 (vinte) profissionais das 3 (três) 

organizações estudadas para identificar e analisar as influências 

organizacionais sobre a GPPTIC; naturalmente que, ter mais 

profissionais entrevistados, aumentaria a possibilidade de generalização, 

mas considerou-se que este número de entrevistados foi bastante 

razoável em se tratando de uma pesquisa qualitativa. 

 

As limitações impostas ao estudo por conta dos cenários de pesquisa 

selecionados podem ser assim descritas: 

• Esta pesquisa foi realizada em 3 (três) bancos de porte médio; além da 

área bancária, o processo de GPPTIC também é tipicamente executado 

por outros tipos de organização como: empresas de bens de consumo 

que desenvolvem novos produtos, órgãos de governo que realizam 

projetos de infraestrutura, empresas que produzem sistemas ou pacotes 

de software, etc.; assim, esta pesquisa ficou restrita a apenas um 

segmento de negócio, neste caso, a área bancária; de qualquer forma, 

deve se levar em conta que os bancos realizam muitos projetos de TIC 
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de maneira corrente e, portanto, representam um cenário significativo 

para o estudo da GPPTIC; 

• Outra limitação se refere ao fato de a pesquisa ter sido realizada 

especificamente a respeito de projetos de TIC; conforme demonstrado 

na introdução desta pesquisa, o segmento de TIC tem parcela 

significativa nos estudos sobre GPP, representando 38,4% do total dos 

trabalhos encontrados em pesquisa bibliométrica realizada anteriormente 

(LARIEIRA; ALBERTIN, 2011); pode-se afirmar então que, ainda que as 

descobertas sobre os fatores organizacionais tenham sido realizadas a 

partir de cenários de projetos de TIC, estas descobertas são relevantes, 

mas devem ser testadas em outros tipos de projeto. 

 

Por uma questão de escopo do trabalho, quando do levantamento bibliográfico 

e da elaboração da estrutura proposta foram considerados apenas os fatores 

internos à organização. Alguns entrevistados citaram outros fatores externos à 

organização que podem influenciar a GPPTIC (como mudanças tecnológicas, ação 

de concorrentes, questões legais, etc.), mas estes fatores não foram considerados 

no desenvolvimento da teoria e consequente elaboração e validação da estrutura 

proposta. 

 

Apesar das limitações aqui apresentadas, entende-se que o estudo obteve os 

resultados esperados e foi possível validar de maneira empírica nos 3 (três) estudos 

de casos realizados os fatores organizacionais sobre a GPPTIC encontrados na 

literatura consultada. 
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8 – ESTUDOS FUTUROS 

 

Este capítulo apresenta as sugestões de estudos futuros que foram identificadas durante 

o desenvolvimento desta pesquisa. Foram encontradas basicamente 3 (três) grupos de 

sugestões de estudos futuros, a saber: (i) oportunidades de pesquisa que são diretamente 

relacionadas à continuidade deste trabalho, (ii) oportunidades de pesquisa que se referem à 

teoria da gestão de portfólio de projetos e de alguma maneira a estendem ou a enriquecem e 

(iii) oportunidades de pesquisa que se relacionam especificamente com as atividades de 

seleção de projetos e composição da carteira de projetos. 

 

Durante as etapas de revisão bibliográfica, pesquisa em campo e consolidação 

e análise dos resultados desta tese várias oportunidades de novas pesquisas foram 

sendo percebidas pelo autor. À medida que surgiam, elas foram anotadas em um 

documento semelhante a uma Lista de Ideias para posteriormente oferecer insumos 

a este capítulo da tese. A seguir, são apresentadas estas sugestões na expectativa 

e intenção de que este trabalho contribua com futuras discussões e aprofundamento 

do tema ora estudado. 

 

Algumas sugestões de estudos futuros estão diretamente relacionadas ao tema 

abordado por esta pesquisa e assim fazem parte do conjunto de interesses de 

pesquisa deste autor após a conclusão do doutorado, sendo elas: 

• Como este trabalho tratou especificamente de organizações do 

segmento bancário e de projetos de TIC, um estudo futuro a ser 

realizado é o de incluir nesta pesquisa outros segmentos de negócio e 

outros tipos de projeto, tendo como objetivo testar a validade da 

estrutura proposta; 

• Conforme citado na seção de Limitações deste Estudo, será importante 

também estender a estrutura proposta para incluir os fatores que são 

externos à organização, mas que podem influenciar a execução e a 

gestão da GPPTIC nas organizações; 

• Sendo este um trabalho predominantemente qualitativo, realizar uma 

pesquisa quantitativa para medir as influências organizacionais sobre a 
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GPPTIC ajudará a transformar a estrutura ora proposta em um modelo, 

efetivamente; 

• As 3 (três) organizações avaliadas nesta pesquisa possuem baixa 

maturidade em seus processos de GPPTIC conforme os modelos de 

maturidade propostos por Jeffery e Leliveld (2004) e Pennypacker 

(2005); uma pergunta de pesquisa a ser respondida é se alguma há 

relação causa-efeito entre o nível de maturidade da GPPTIC em uma 

organização e a percepção pelos profissionais envolvidos da maior ou 

menor intensidade dos fatores organizacionais sobre estes processos; 

• Por último, há a intenção de se replicar no Brasil a pesquisa realizada 

por Killen, Hunt e Kleinschmidt (2008) sobre os desafios ao uso da GPP 

em organizações australianas; esta ação terá como cenário de pesquisa 

empresas brasileiras e pretende comparar os resultados para verificar se 

as boas práticas das empresas australianas são generalizáveis. 

 

Outras sugestões de estudos futuros estão relacionadas à teoria de gestão de 

portfólio de gestão de projetos e são assim descritas: 

• Na literatura estudada foram encontrados poucos trabalhos que tratam 

das atividades de categorização de projetos e do balanceamento e do 

monitoramento da carteira de projetos; a maior parte dos trabalhos se 

refere aos estágios iniciais do processo de GPP, como avaliação, 

seleção e priorização de projetos; desta forma, é recomendado que 

estudos sejam conduzidos para determinar critérios para a categorização 

de projetos e para o balanceamento da carteira de projetos, bem como a 

pesquisa de técnicas para o monitoramento da carteira de projetos em 

alinhamento às mudanças de cenário do negócio; 

• A questão de ambientes multiportfólio também é pouca discutida pela 

literatura e merece atenção em futuras pesquisas, principalmente em 

organizações que sejam holdings e possuam várias linhas de negócio 

que executam projetos conjuntamente; 

• Despertou interesse a questão de como medir o sucesso de um portfólio 

de projeto, sendo uma questão de pesquisa relevante discutir quais 
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métricas podem ser utilizadas para medir o sucesso de um portfolio de 

projetos de TI; 

• Por fim, verificou-se pela análise bibliométrica realizada previamente 

(LARIEIRA; ALBERTIN, 2011) que poucos trabalhos sobre GPP usam 

técnicas estatísticas; a sugestão, neste caso, é de se avaliar o uso de 

regressão múltipla para prever o sucesso de uma carteira de projetos. 

 

A seleção de projetos é a atividade da GPP mais amplamente estudada e 

citada na literatura, mas algumas sugestões de estudos futuros podem ser ainda 

propostas: 

• Realizar pesquisa para identificar quais são os métodos de seleção de 

projetos mais utilizados no Brasil pelas organizações, semelhante à 

pesquisa realizada por Cooper, Edgett e Kleinschimidt (2001); 

• Vários fatores podem determinar a composição de uma carteira de 

projetos de TIC, tais como o segmento da empresa, o uso da TIC pela 

organização, a maturidade da TIC, a maturidade do processo que vai 

receber a aplicação de TIC, a complexidade tecnológica, a 

obsolescência da tecnologia, a dependência de fornecedores, a 

dependência de tecnologia, etc.; uma pesquisa sobre quais são estes 

fatores seria de grande valia para determinar quais fatores mais 

influenciam a seleção de certos tipos de projeto de TIC; 

• Também se recomenda estudar quais são os métodos de seleção de 

projetos mais apropriados a cada tipo de carteira de projeto por conta de 

suas características e critérios de decisão envolvidos; 

• Uma última proposição a se considerar é que, ao invés de selecionar 

projetos individuais, a GPP poderia selecionar carteiras de projetos 

baseado em cenários de implementação (representando cada cenário 

um conjunto de projetos); realizar um estudo sobre seleção de projetos 

baseados em cenários de implementação pode esclarecer se há 

aumento da eficácia dos resultados e da eficiência da gestão da carteira 

de projetos. 
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Anexo A – E-mail de apresentação 

 

Caro (a) Senhor (a). xxxxxx, 

 

Meu nome é Cláudio Larieira e sou doutorando em Administração de Empresas 

na Fundação Getúlio Vargas (Escola de Administração de Empresas de São Paulo - 

EAESP). Em minha tese de doutorado tenho pesquisado sobre a gestão de 

portfólios de projetos de TIC tratando especificamente sobre os fatores 

organizacionais que podem influenciar este processo. 

 

Para tanto, a partir da literatura disponível elaborei uma estrutura que consolida 

de maneira integrada os fatores organizacionais presentes neste processo citado. 

Esta estrutura conceitual ajudará as empresas a entender como os fatores 

organizacionais podem influenciar de maneira positiva ou negativa quando da 

identificação, categorização, avaliação, seleção e priorização dos projetos de TIC e 

balanceamento destes projetos dentro de um portfólio. 

 

Uma prévia desta pesquisa já foi publica no ano de 2011 na revista Mundo PM 

(revista brasileira especializada em gestão de projetos, programas e portfólios) e no 

ENEGEP (Encontro Nacional de Engenharia de Produção), em Belo Horizonte. 

 

Gostaria de solicitar a oportunidade de realizar entrevistas com alguns dos 

profissionais envolvidos com este processo em sua empresa para ratificar ou retificar 

a estrutura conceitual ora proposta. Naturalmente as informações obtidas serão 

mantidas sob total sigilo. Informo ainda que os resultados da pesquisa e as análises 

efetuadas estarão disponíveis para o banco.  

 

Agradeço antecipadamente sua colaboração e participação. 

 

Atenciosamente, 

 

Cláudio Larieira 

 (11) 99987-0830 – claudio.larieira@fgv.br  
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Anexo B - Questionário sobre o Banco 

 
 

1. Conte-nos um breve histórico sobre o banco e sua atuação. 

 

2. Como você definiria a cultura do banco nos dias de hoje? 

 

3. Como o banco elabora e implementa seu planejamento estratégico? 

 

4. Quais os principais produtos e/ou serviços que o banco oferece? 

 

5. Quais os segmentos ou os tipos de cliente o banco atende? 

 

6. Quantos colaboradores (incluindo CLT, terceiros e autônomos) o banco 

possui atualmente? E deste total, quantos colaboradores trabalham 

diretamente em TIC? 

 

7. Quanto o banco faturou no último ano? E quantas agências o banco 

possui atualmente? 

 

8. Quanto o banco gastou/investiu em TIC no último ano? 

 

9. Quantos projetos de TIC foram desenvolvidos no último ano? E de quais 

tipos são e quanto representam percentualmente? 

 

10. Como o banco realiza a governança de sua TIC? 
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Anexo C - Questionário sobre o Processo de GPPTIC 

 
1. Como surgem os projetos de TIC no banco? 

 

2. Como são avaliados, categorizados, selecionados e priorizados os 

projetos de TIC que serão desenvolvidos pelo banco? 

 

3. Como a carteira de projetos de TIC é balanceada? 

 

4. Como a carteira de projetos de TIC é monitorada? 

 

5. Quais são as ferramentas utilizadas nestas atividades? 

 

6. Com qual frequência este processo é executado? E desde quando? 

 

7. Existe uma área no banco que é responsável diretamente por este 

processo? 

 

8. Quais são as pessoas, áreas ou departamentos que participam deste 

processo e quais são suas atribuições e responsabilidades? 

 

9. Existem politicas formalmente definidas para este processo? 

 

10. Este processo é definido, documentado e divulgado a todos os 

envolvidos? 

 

11. Quais são os indicadores monitorados neste processo e como isto se 

realiza? 

 

12. O banco possui/executa metodologia de gestão de projetos? E desde 

quando? 
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Anexo D - Questionário sobre os Fatores Organizacio nais em GPPTIC 

 
PERFIL DO RESPONDENTE: 
 
(    ) DEMANDANTE               (     ) EXECUTOR                      (     ) DECISOR 
 
 
 
As pessoas, infraestrutura, ferramentas, investimentos, etc. são recursos 

organizacionais  que o banco possui para a execução de seus processos. Como 

você avalia a influência deste fator organizacional na execução do processo de 

GPPTIC? 

 

COMPARTILHAMENTO DOS RECURSOS ENTRE OS PROJETOS 

 

1 2 3 4 5 

Nenhuma                   Influência       Muita 

Influência                   Moderada   Influência 

 

 

DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS 

 

1 2 3 4 5 

Nenhuma                   Influência       Muita 

Influência                   Moderada   Influência 

 

 

FERRAMENTAS DE APOIO 

 

1 2 3 4 5 

Nenhuma                   Influência       Muita 

Influência                   Moderada   Influência 
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As informações sobre o negócio e sobre os projetos auxiliam na tomada de decisão 

em tempo de avaliação, categorização, seleção, priorização e balanceamento dos 

projetos. Como você avalia a influência deste fator organizacional na execução do 

processo de GPPTIC? 

 

QUALIDADE DAS INFORMAÇÕES DOS PROJETOS 

 

1 2 3 4 5 

Nenhuma                   Influência       Muita 

Influência                   Moderada   Influência 

 

 

QUALIDADE DAS INFORMAÇÕES SOBRE O NEGÓCIO 

 

1 2 3 4 5 

Nenhuma                   Influência       Muita 

Influência                   Moderada   Influência 

 

 

QUALIDADE DOS DADOS HISTÓRICOS 

 

1 2 3 4 5 

Nenhuma                   Influência       Muita 

Influência                   Moderada   Influência 
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Todo processo necessita de pessoas com competências e habilidades, além de 

envolvimento dos vários participantes. Como você avalia a influência deste fator 

organizacional na execução do processo de GPPTIC? 

 

 

ENGAJAMENTO DOS PARTICIPANTES 

 

1 2 3 4 5 

Nenhuma                   Influência       Muita 

Influência                   Moderada   Influência 

 

 

CONHECIMENTO SOBRE GPPTIC 

 

1 2 3 4 5 

Nenhuma                   Influência       Muita 

Influência                   Moderada   Influência 

 

 

CONHECIMENTO SOBRE TIC 

 

1 2 3 4 5 

Nenhuma                   Influência       Muita 

Influência                   Moderada   Influência 
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Toda organização  possui características intrínsecas e que, de certa maneira, 

definem sua cultura e “modus operandi” ao executar seus processos. Como você 

avalia a influência deste fator organizacional na execução do processo de GPPTIC? 

 

PORTE DA ORGANIZAÇÃO 

 

1 2 3 4 5 

Nenhuma                   Influência       Muita 

Influência                   Moderada   Influência 

 

 

GRAU DE FORMALIDADE 

 

1 2 3 4 5 

Nenhuma                   Influência       Muita 

Influência                   Moderada   Influência 

 

 

DISPOSIÇÃO AO RISCO 

 

1 2 3 4 5 

Nenhuma                   Influência       Muita 

Influência                   Moderada   Influência 

 

 

GRANULARIDADE DOS PROJETOS 

 

1 2 3 4 5 

Nenhuma                   Influência       Muita 

Influência                   Moderada   Influência 
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Os processos  necessitam de definição e divulgação para que sejam executados 

com sucesso na organização, bem como a integração com os demais processos 

vigentes da organização. Como você avalia a influência deste fator organizacional 

na execução do processo de GPPTIC? 

 

CONFLITO OPERAÇÕES X PROJETOS 

1 2 3 4 5 

Nenhuma                   Influência       Muita 

Influência                   Moderada   Influência 

 

MATURIDADE DA GESTÃO DE PROJETO 

1 2 3 4 5 

Nenhuma                   Influência       Muita 

Influência                   Moderada   Influência 

 

MATURIDADE DA GPPTIC 

1 2 3 4 5 

Nenhuma                   Influência       Muita 

Influência                   Moderada   Influência 

 

TRANSPARÊNCIA DO PROCESSO 

1 2 3 4 5 

Nenhuma                   Influência       Muita 

Influência                   Moderada   Influência 

 

CONTINUIDADE DO PROCESSO 

1 2 3 4 5 

Nenhuma                   Influência       Muita 

Influência                   Moderada   Influência 
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Em toda organização são estabelecidos relacionamentos e acordos políticos  (sejam 

estes tácitos ou explícitos, formais ou informais, individuais ou coletivos) que são 

firmados entre os participantes de um processo. Como você avalia a influência deste 

fator organizacional na execução do processo de GPPTIC? 

 

APOIO DA LIDERANÇA 

 

1 2 3 4 5 

Nenhuma                   Influência       Muita 

Influência                   Moderada   Influência 

 

 

RESISTÊNCIA DAS PESSOAS 

 

1 2 3 4 5 

Nenhuma                   Influência       Muita 

Influência                   Moderada   Influência 

 

 

INTEGRAÇÃO DAS ÁREAS 

 

1 2 3 4 5 

Nenhuma                   Influência       Muita 

Influência                   Moderada   Influência 

 

 

COMPETIÇÃO ENTRE OS PROJETOS 

 

1 2 3 4 5 

Nenhuma                   Influência       Muita 

Influência                   Moderada   Influência 
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As decisões que direcionam uma organização, seja em ações de longo, médio ou 

curto prazo, estão agrupadas em torno de uma estratégia  que serve de orientação e 

balizador. Como você avalia a influência deste fator organizacional na execução do 

processo de GPPTIC? 

 

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO 

 

1 2 3 4 5 

Nenhuma                   Influência       Muita 

Influência                   Moderada   Influência 

 

 

VISÃO COMPARTILHADA 

 

1 2 3 4 5 

Nenhuma                   Influência       Muita 

Influência                   Moderada   Influência 

 

 

ESTRATÉGIA DE TIC 

 

1 2 3 4 5 

Nenhuma                   Influência       Muita 

Influência                   Moderada   Influência 

 

 

PAPEL DA TIC NA ORGANIZAÇÃO 

 

1 2 3 4 5 

Nenhuma                   Influência       Muita 

Influência                   Moderada   Influência 
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A gestão  se encarrega de prover a organização, coordenação, gerenciamento e 

acompanhamento de um processo na organização. Como você avalia a influência 

deste fator organizacional na execução do processo de GPPTIC? 

 

GOVERNANÇA DO PROCESSO 

1 2 3 4 5 

Nenhuma                   Influência       Muita 

Influência                   Moderada   Influência 

 

ESTABILIDADE DA GESTÃO  

1 2 3 4 5 

Nenhuma                   Influência       Muita 

Influência                   Moderada   Influência 

 

DEFINIÇÃO DE PAPÉIS E RESPONSABILIDADES 

1 2 3 4 5 

Nenhuma                   Influência       Muita 

Influência                   Moderada   Influência 

 

STATUS DOS GESTORES DA TIC 

1 2 3 4 5 

Nenhuma                   Influência       Muita 

Influência                   Moderada   Influência 

 

SUPORTE ORGANIZACIONAL 

1 2 3 4 5 

Nenhuma                   Influência       Muita 

Influência                   Moderada   Influência 

 
 

 


