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RESUMO 

 

 

 

O advento da transformação digital, também conhecida como Indústria 

4.0, trouxe desafios consideráveis às organizações de várias indústrias. Os 

efeitos de sua relevância e intensidade podem ser observados nas relações 

entre organizações, entre indivíduos e as primeiras e dos governos com estes 

dois entes. Por abarcar o uso intenso das tecnologias da informação e 

comunicação (TICs), suscita a necessidade de cuidadosa avaliação e seleção 

dos projetos destinados a transformar digitalmente, processos de negócio, 

modelos de negócio e a experiência de clientes ao interagir com os dois 

primeiros. Assim, a gestão de portfólios, que inclui a avaliação e seleção de 

projetos, conta com inúmeros métodos de análise que abarcam desde as 

ferramentas de cunho financeiro até as abordagens de natureza estratégica. 

Assim, escolha do método influi diretamente na qualidade da decisão tomada, 

bem como na obtenção do portfólio ótimo de projetos. Este estudo se dedica a 

explorar a utilização de cenários como forma de suportar a análise e seleção de 

projetos de transformação digital. A pesquisa é de natureza qualitativa, 

exploratória, descritiva e é estruturada por meio do método da teoria 

fundamentada aplicado em 7 (sete) operadoras de telecomunicações brasileiras. 

A contribuição principal deste estudo é a proposição de uma estrutura conceitual 

que integre cenários prospectivos à avaliação e seleção de projetos nas 

organizações auxiliando-as a conduzir sua transformação digital, por meio de 

criação de capacidades digitais de forma mais estruturada. 

 

 

Palavras-chave: transformação digital, indústria 4.0, cenários, gestão de 

portfólio, tecnologia da informação e comunicação. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

 

The advent of digital transformation, also known as Industry 4.0 in 

German-speaking countries, has brought considerable challenges to 

organizations in various industries. The effects of its relevance and intensity can 

be observed in the relations amongst organizations, between individuals and 

organizations and amongst governments with these two entities. Whilst 

embracing the intensive use of information and communication technologies 

(ICTs), it raises the need for careful evaluation and selection of projects designed 

to digitally transform, business processes, business models and customer 

experience when interacting with the first two. Portfolio management, which 

includes project evaluation and selection, relies on numerous methods of 

analysis ranging from financial tools to strategic approaches. The choice of 

method directly influences the quality of the decision made, as well as obtaining 

the optimal portfolio of projects. This study is dedicated to exploring the use of 

scenarios to support the analysis and selection of digital transformation projects. 

The research is qualitative, exploratory, descriptive and structured through 

grounded theory method applied in 7 (seven) Brazilian telecommunications 

operators. The main contribution of this study is the proposition of a conceptual 

framework that integrates prospective scenarios to the evaluation and selection 

of projects in the organizations helping them to conduct their digital 

transformation, through the creation of digital capacities in a more structured way. 

 

 

 

Keywords: digital transformation, industry 4.0, scenarios, portfolio 

management, Information and communication technology. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Tema da Pesquisa 

 

A convergência de diferentes tecnologias da informação e comunicação – 

TICs, tendo como base a internet, tem alterado o panorama competitivo das 

organizações de múltiplos setores da economia de forma incomparável 

(FLEURY e FLEUY, 2003). Desde o surgimento da internet restrita na década de 

1970 à fins militares, a dinâmica da competição alterou-se significativamente, 

pois as interações entre a organização e os diversos elos da cadeia de valor 

observaram uma extensa desintermediação e um aumento significativo da 

quantidade das informações disponíveis sobre produtos e serviços.  

Como resultado, houve um deslocamento do poder de barganha para as 

mãos dos consumidores que perceberam uma drástica redução em seus custos 

de mudança oriundos em última instância, de uma grande disponibilidade de 

tecnologias de informação e comunicação que criaram redes de valor com custos 

de transação substancialmente mais baixos (TAPSCOTT, LOWY e TICOLL, 

2000; PORTER, 2001). Diante desse tipo de desafio para as organizações, as 

pressões competitivas aumentaram significativamente, pois novos entrantes 

aproveitaram-se de custos reduzidos de entrada em mercados antes 

inatingíveis.  

Surge então, uma nova geração de clientes mais imediatistas e com 

acesso facilitado às redes sociais além de uma noção de valor percebido que 

poderia surpreender os mais experientes executivos de algumas décadas atrás 

(ANDERSON, 2009). Afinal, quem em sã consciência admitiria que diversos 

produtos antes tão valorizados e devidamente cobrados, seriam um dia 

considerados descartáveis ou mesmo gratuitos, como tão bem previra Anderson 

(2009) que tal disrupção ocorreria em várias indústrias como educação 

(Coursera, EdX), enciclopédias (Wikipedia), Mídia tradicionais (New York Times 

e tantos outros jornais) e a própria indústria fonográfica (Spotify, iCloud)?  
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O movimento ganha força também com o próprio Chris Anderson que hoje 

lidera a mais reconhecida plataforma de disseminação de palestras de alto 

impacto (TED) de forma inteiramente gratuita por meio de portais como o 

YouTube e aplicativos específicos para smartphones. 

Dessa forma, se por um lado a visão de curto prazo requer recursos e 

atenção dos executivos para garantir a sobrevivência de um negócio, por outro, 

os projetos mais inovadores que visam o alcance de seus objetivos estratégicos 

de prazo mais alongado precisam ser devidamente arquitetados. Dentre os 

muitos projetos que a organização possui em seu portfólio, existe uma categoria 

em especial que trata de lidar com a inserção da organização, acostumada a 

modelos tradicionais de negócio, em outros emergentes e principalmente, 

habilitar-se para outros que ainda estão por surgir.  

A transformação digital conforme vislumbrada por Andal-Ancion, 

Cartwritgh e Yip (2003) posiciona-se, nesse sentido, como um fenômeno que 

altera o paradigma tecnológico (DOSI, 1982) atual e por fim, a trajetória 

tecnológica (NELSON e WINTER, 1977) de como os negócios serão feitos daqui 

por diante. Em linha similar, uma das visões da transformação digital aparece 

sob a perspectiva alemã e é denominada Indústria 4.0 ou ainda a Quarta 

Revolução Industrial. Esta visão aborda as inovações de forte base tecnológica 

que afetam as relações entre pessoas e as organizações e serviu como ponto 

de partida para aprimorar a competitividade da indústria alemã a partir de 2011 

(HERMANN, PENTEK e OTTO, 2016; SCHWAB, 2016). 

Na linha do conceito de destruição criativa engendrado por Schumpeter 

em 1942, Bessant e Tidd (2013) chamam de inovações descontínuas aquelas 

que alteram as regras do jogo mudando muitas vezes de forma simultânea várias 

gerações de tecnologias, mercados e seus participantes (SCHUMPETER, 1982). 

Asseveram também que sob tais condições, há uma tendência de que os novos 

participantes se saiam melhor por questões não somente relativas a curva de 

aprendizagem e de sua capacidade de absorção (COHEN e LEVINTHAL, 1990), 

mas também por abandonar paradigmas arraigados sobre como criar, produzir 

e vender seus produtos e serviços, fato este que evidencia a necessidade de um 

olhar diferenciado sobre a gestão do processo inovativo. Logo, não se trata 
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apenas de explorar os recursos e capacidades de que a organização dispõe, e 

sim de uma articulação cuidadosa dos esforços a que irá se dedicar destinando-

os a lidar com o curto prazo (operações rotineiras que sustentam o negócio) e 

seus projetos inovadores (OECD, 2005) que irão drenar tempo, dinheiro e 

recursos que serão compartilhados com a rotina citada anteriormente 

(TUSHMAN e O'REILLY, 1996; TRIGEORGIS e SMIT, 2004). 

Dessa forma, a correta avaliação e seleção de projetos de inovação 

conectados à transformação digital, que ocorrerem na gestão de portfólios 

(COOPER, EDGETT e KLEINSCHMIDT, 1999, 2001) deverá apropriar-se não 

só de conceitos de forte base tecnológica1 como: big data, computação em 

nuvem, mobilidade, internet das coisas, inteligência artificial e cognitiva, 

tecnologias de registro distribuído (blockchain), consumerização e fintechs, 

como também poderá se utilizar de ferramental baseado em cenários que 

assegurem o caminho a ser seguido bem como os cenários intermediários a 

serem alcançados pela organização (WACK, 1985; PORTER, 1986; 

SCHOEMAKER, 1995; CHERMACK, LYNHAM e RUONA, 2001; MEISSNER e 

WULF, 2013). Ainda que muitas startups (THIEL e MASTERS, 2014; 

CHASSAGNE, 2015; ANDERSON, 2016) ou mesmo organizações onde sua 

área fim é a própria tecnologia, tenham feito uma rápida transição de seus 

modelos de negócio ou concebido os mesmos dentro de uma lógica mais 

dinâmica, o mesmo movimento não se dá com igual agilidade para nas grandes 

organizações participantes de setores mais tradicionais da economia.  

Segundo Kalakota e Robinson (1999) o grande problema é que nos 

setores tradicionais esta transição daquilo que estes autores chamam de 

empresas de “tijolo e argamassa” ou brick-and-mortar do inglês, necessitam de 

alguma forma, buscar a transição para uma situação híbrida onde o modelo 

passa a se denominar “click e argamassa” onde a interação digital do negócio 

está totalmente integrada às estruturas convencionais de ativos tangíveis que 

sempre implicaram em substancial investimento de capital em instalações 

físicas, capital humano especializado, infraestrutura logística, além do 

                                            
1 Disponível em <http://www.i-scoop.eu/digital-transformation>  Acesso em abr. 2017 
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desenvolvimento de estruturas de escoamento ou oferecimento de produtos e 

serviços por meio de canais de venda e distribuidores.  

Conforme enfatizado por Davenport e Short (1990) grande parte dos 

executivos não possuem a visão de seu negócio em termos de processos de 

negócio integrados o que faz com que a própria seleção de quais processos, 

serão transformados pelos projetos inovadores de transformação digital se torne 

um dos primeiros desafios (LIBERT, BECK e WIND, 2016). Os processos com 

alto impacto na criação de valor para o destinatário final do produto, devem ter 

dessa forma um privilégio tanto de atenção dos executivos quanto de destinação 

de recursos nas etapas posteriores da gestão de portfólio (DAVENPORT e 

SHORT, 1990; PLATJE, SEIDEL e WADMAN, 1994; ARCHER e 

GHASEMZADEH, 1999).  

O problema a ser investigado, portanto, refere-se a entender como 

empresas ligadas a setores tradicionais da economia estão promovendo a 

transformação digital em seus setores e como avaliam e selecionam os projetos 

ligados a estes esforços estratégicos por meio da utilização de cenários para tal. 

Por ocasião deste estudo e por razões que descreveremos de forma 

pormenorizada mais adiante, o setor escolhido foi o de telecomunicações por 

oferecer a infraestrutura tecnológica vital para que as demais indústrias de 

setores distintos possam selecionar as tecnologias de maior impacto conforme 

seu próprio entendimento. Naturalmente, tal decisão engloba executivos de 

diferentes níveis e funções organizacionais que não necessariamente 

compreendem a transformação digital em sua plenitude, apesar de 

reconhecerem seu efeito disruptivo em sua competitividade (HESS, 2016; 

LIBERT, BECK e WIND, 2016). Nesse sentido o efeito da trajetória tecnológica 

(ROVERE, 2006) nos cenários passa a ter um importante papel já que o 

estabelecimento de cenários futuros depende em certa medida da trajetória 

trilhada pela organização até o presente momento com respeito a como esta se 

apropria de novos conhecimentos externos e adota inovações criadas fora de 

suas fronteiras (CHESBROUGH, 2004; OECD, 2005; ROVERE, 2006). 
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1.2 Problematização 

 

As organizações nascidas em setores tradicionais da economia 

necessitam de um guia para assegurar que a transformação digital seja bem-

sucedida. A inexistência de tal receita pré-formatada dificulta esta transição. Em 

especial no caso das operadoras de telecomunicações brasileiras, suas próprias 

origens têm assegurado longos ciclos de mudança (SIQUEIRA, 1993; VIANNA, 

1993; PADILHA, 2001) que podem não acompanhar o ritmo das disrupções 

trazidas pela transformação digital (WEF, 2017b).  

Uma vez que este setor assenta as bases em termos de infraestrutura 

tecnológica provendo um ecossistema sobre o qual inúmeros outros 

desenvolverão seus projetos de transformação digital, será crucial que se 

compreenda seu estado atual, seus inibidores e seu horizonte futuro. Na visão 

de Galindo (2008) há uma carência de estudos que se aprofundem no aspecto 

de capacitação tecnológica, em especial do setor de telecomunicações. 

Segundo dados oferecidos pelo Fórum Econômico Mundial a participação 

desta indústria em termos de sua representatividade econômica setorial 

apresenta uma clara tendência de queda acima de 10% projetada até 2018 

(WEF, 2017b). Tal pressão em sua capacidade de geração de receitas, termina 

por levar estas organizações a ativarem suas capacidades de inovar em seus 

processos, modelos de negócio e a investir em convergência de voz, dados e 

imagens em novos serviços (FLEURY e FLEURY, 2003) que apostam cada vez 

mais em intensa virtualização de seus ativos como equipamentos de rede (HAN 

et al., 2015; WEF, 2017b) e sobretudo, em perspectiva de seus clientes que 

requerem uma abordagem autosserviço em multicanais (MEUTER et al., 2000). 

Como indicado mais adiante, os investimentos em TICs, incorporados na 

forma de projetos de transformação digital oferecem riscos consideráveis, em 

especial quando não se tem clareza sobre o ambiente regulatório, retorno 

esperado e principalmente sobre o design dominante nos processos ou nos 

produtos e serviços que empregam tais tecnologias.  
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Em termos práticos, aquele que prevalece em termos de padrão de 

mercado, ditará as regras competitivas baseados na sua trajetória tecnológica 

(DOSI, 1982) estabelecida pelas tecnologias identificadas como centrais à 

transformação digital. 

Portanto, as hipóteses previstas e confirmadas após a pesquisa de campo 

consistiram nas seguintes afirmativas: 

H1 – As organizações pesquisadas não possuem em seu atual estágio de uso 

da tecnologia, maturidade para elaborar cenários futuros com respeito a como a 

transformação digital afetará seu negócio. 

H2 – As organizações pesquisadas, embora reconheçam as oportunidades e 

ameaças que a transformação digital traz, não conseguem articular a visão de 

futuro baseada em cenários de modo a interferir na gestão de portfólios e 

direcionar seus esforços. A organização digitalmente transformada sob esta 

hipótese requer muitos estágios intermediários. 

H3 – As organizações pesquisadas buscam trabalhar de forma efetiva a 

elaboração de cenários futuros da transformação digital, ainda que para isso 

contem com apoiadores externos (consultores) ao negócio, para analisar e 

selecionar de forma assertiva os projetos de transformação digital em seu 

portfólio de projetos.  

 

1.3 Objetivos do estudo 

 

O objetivo geral deste estudo pode ser assim compreendido: 

Analisar o emprego de cenários durante a avaliação e seleção de projetos 

de inovação com enfoque em transformação digital e determinar como estes 

influenciam a trajetória das operadoras de telecomunicações rumo ao estado 

desejado.  
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A fim de obter sucesso no atingimento do objetivo geral em profundidade 

e amplitude necessárias, o estudo articulará 2 (dois) objetivos específicos, a 

saber: 

a) Identificar as ferramentas, técnicas, estratégias e processos utilizados 

pelas organizações para determinar tecnologias que se converterão em 

padrão dominante; 

b) Analisar o emprego dos diferentes cenários para cada alternativa 

tecnológica avaliada e compreender como estes afetam o estado 

pretendido após o projeto ter sido selecionado; 

 

Por fim, oferecer uma estrutura teórico-conceitual que integre cenários 

prospectivos à avaliação e seleção de projetos nas organizações auxiliando-as 

a conduzir sua transformação digital, por meio de criação de capacidades de 

forma mais efetiva. 

 

1.4 Justificativas 

 

A relevância do presente estudo pode ser analisada sob dois prismas. O 

primeiro deles diz respeito ao impacto econômico esperado pelo fenômeno da 

transformação digital nos diversos setores econômicos. Desde o aparecimento 

dos primeiros computadores pessoais, e mais precisamente das tecnologias que 

permitem conectá-los em rede, tem aumentado exponencialmente a presença 

pervasiva das TICs nas organizações de diversos setores (TAYLOR e TODD, 

1995; SCHWAB, 2016). Na realidade, é justamente esta dimensão onipresente 

das TICs que as torna interdependentes e de igual maneira, faz com que quanto 

mais investimentos as organizações façam empregando tecnologias da 

informação, mais dependentes delas estarão.  

O uso das TICs de forma intensa nos processos de negócios que gerem 

produtos e serviços de alto valor agregado faz com que a realização da cadeia 

de valor gere uma avalanche de dados frequentemente não estruturados, 

denominado Big Data, que precisarão ser tratados e interpretados em volume e 
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velocidade cada vez maior para que tenham significância para o negócio 

(LAVALLE et al., 2011).  

Segundo estimativas do Fórum Econômico Mundial, o fenômeno da 

transformação digital será responsável por movimentar até US$ 100 trilhões até 

2025, sendo que a porção que cabe ao setor de telecomunicações, levando em 

conta seu potencial para afetar outros setores que dele dependam de maneira 

direta (energia, logística, indústria automotiva, varejo e mídia) pode chegar a até 

10% deste total (WEF, 2017b). Os setores supracitados somente poderão 

usufruir dos benefícios da transformação digital assumindo que as redes de 

telecomunicações, a infraestrutura de servidores e a capilaridade dos serviços 

estejam disponíveis. Ainda que cada uma das TICs associadas à transformação 

digital possua um impacto distinto em cada um dos setores, o seu 

aproveitamento estará vinculado à sua disponibilidade seja por meio das 

operadoras de telecomunicações ou mesmo por um parceiro de menor porte e 

maior agilidade. 

O segundo aspecto sob o qual se pode analisar a urgência desta 

investigação é o perceptível esgotamento dos modelos de geração de receitas 

das operadoras de telecomunicações brasileiras e o seu posicionamento frente 

aos novos entrantes, produtos substitutos e sobretudo à rivalidade (PORTER, 

1986), observados após a privatização ocorrida em 1998 (PINTO e BATAGLIA, 

2004). A grande dependência dos serviços de telefonia fixa, cada vez mais 

eclipsados pela intensa migração da base de usuários que buscaram na telefonia 

móvel o alento para suas necessidades de mobilidade e previsibilidade de gastos 

mensais, causou uma tardia preocupação com inovações que surgiam em outros 

domínios como a tecnologia Voz sobre IP – Voice over Internet Protocol e a 

convergência de voz, imagem e dados (FRANSMAN, 2002a; CLARO COIMBRA 

et al., 2005; DE OLIVEIRA e DE ALMEIDA LOURAL, 2005; CECERE, 2009).  

No caso das telecomunicações pós-privatização houve na perspectiva de 

Fleury e Fleury (2003) uma alteração significativa onde a demanda (pull) é quem 

dita as necessidades em termos de serviços e produtos e a lógica do tipo oferta 

(push) que prevalecia com um mercado altamente concentrado pelas estatais 

não fazia mais sentido, sobretudo quando novos participantes entram em cena. 
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Em pouco mais de uma década após a privatização ocorrida em 1998, 

uma fatia considerável de seus clientes passou a usar serviços que hoje recebem 

nome de OTT – Over the Top e que reverteram a lógica do mercado, convertendo 

serviços como Netflix, HBO On demand, Skype (da Microsoft) e WhatsApp 

(pertencente ao Facebook) em novos entrantes (PEITZ, VALLETTI e WRIGHT, 

2004). Estimativas do Fórum Econômico Mundial apostam que as aplicações 

desta natureza representam uma perda da ordem de 50 a 90% de receita pelas 

operadoras (WEF, 2017b). 

Na mesma direção, outras tendências bastante fortes no segmento B2B 

– Business to Business como a Computação em Nuvem foram cenário de muita 

especulação e batalhas de preço com concorrentes antes impensáveis como a 

Amazon e Google com ofertas bastante agressivas que propiciaram a queda 

drástica nos preços dos serviços de computação em nuvem. Aquilo que 

potencialmente poderia se ter convertido em um sucesso de vendas, na verdade 

oportunizou a entrada de muitos participantes em um mercado global já 

concorrido, haja vista o grande número de fusões e aquisições ocorridas desde 

1999 no mercado americano e com reflexos globais (FRANSMAN, 2002a). 

Dentre os muitos fatores que culminaram neste efeito, estão o barateamento das 

TICs, a redução das barreiras de entrada e o fraco posicionamento das 

operadoras por meio de sua capacidade inovativa.  

Este histórico breve do setor mostra que apesar dos vultosos 

investimentos feitos durante e após a privatização, estes não foram suficientes 

para sustentar a posição competitivas das operadoras de telecomunicações 

brasileiras. O movimento estratégico de muitas delas tem seguido a cartilha de 

aquisições de empresas de TV a cabo, suas primeiras desafiantes (CECERE, 

2009). Porém, a dimensão e a dominância de seus mais novos concorrentes 

provam que deverão buscar novos modelos de negócios e processos que 

aproveitem o potencial inovador das tecnologias trazidas pelo fenômeno da 

transformação digital e revitalizem suas redes de negócios oportunizando a 

captura de seus benefícios.  

No passado, um dos movimentos estratégicos mais utilizados pelas 

operadoras de telecomunicações foi a abordagem pela via de fusões e 
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aquisições em busca de redes mais convergentes, patentes, capacidade de 

desenvolvimento de produtos e da licença de operação da rede legada de outras 

concorrentes que contribuíram, segundo Galindo (2008) com até 88% das 

capacidades tecnológicas adquiridas por meio dessa estratégia. 

 

1.5 Contribuições esperadas da pesquisa 

 

Ao longo deste trabalho, hipóteses previamente elaboradas e que, em se 

confirmando a sua validade, será possível criar um panorama sobre o grau de 

prontidão do setor de telecomunicações com respeito à sua habilidade na criação 

de cenários futuros da transformação digital sob a ótica das operadoras de 

telecomunicações. A maturidade detectada a partir da avaliação e seleção de 

projetos de transformação digital será medida a partir de uma amostra específica 

não probabilística, coletada a partir das operadoras de telecomunicações que 

operam no mercado brasileiro. Por ser um setor com alto grau de concentração 

em que poucos participantes detêm parcela significativa de mercado, o tamanho 

da amostra ainda que reflita uma tendência, possui relevância se considerarmos 

as outras organizações participantes deste setor e que não atuam diretamente 

na operação e manutenção de redes de telecomunicações (HALAWEH, FIDLER 

e MCROBB, 2008).  

O interesse deste segmento específico advém do fato deste apresentar 

precedência com relação a outros setores da economia que também serão 

afetados pela transformação digital. As operadoras de telecomunicações 

oferecem a infraestrutura onde se apoia grande parte dos serviços dos quais 

setores como o logístico, varejo, financeiro, automotivo dentre outros, poderão 

desenvolver novas ofertas de produtos e serviços digitais, estruturar novos 

modelos de negócios e articular estratégias de transformação próprias (MATT, 

HESS e BENLIAN, 2015).  

Portanto, a compreensão do dinamismo das operadoras permitirá inferir 

ainda sobre o lapso necessário para que os demais setores possam traçar as 

suas estratégias já que, em certa medida, dependem de infraestrutura de 

terceiros para alavancar seus projetos de digitalização dos processos ao longo 
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da cadeia produtiva e repensar seus modelos de negócios. Dessa forma, o 

resultado da transformação digital do setor de infraestrutura de 

telecomunicações servirá de insumo ao planejamento das organizações 

industriais e de serviços na avaliação e seleção de projetos que integrem 

conectividade, redes de valor agregado e armazenamento, processamento e 

análise de dados em volumes cada vez mais assombrosos.  

Outra contribuição pertinente do estudo pode ser visualizada, se 

considerarmos outros setores também percebidos como fornecedores de 

infraestrutura física como energia, água e logística. Estes setores, a exemplo do 

presente estudo, também poderão se beneficiar da dinâmica dos cenários 

aplicada à avaliação e seleção de projetos de transformação digital.  

Com o decorrer de alguns ciclos de planejamento estratégico dos setores 

de infraestrutura e suas respectivas transformações digitais bem-sucedidas, é 

provável que as demais organizações do setor secundário e terciário sejam 

beneficiadas pela maturidade de algumas tecnologias e padrão emergente de 

soluções de TICs que possam ser ofertadas com mais agilidade, propiciando 

estágios mais breves de transformação permeados por menor incerteza 

tecnológica.  

Nesse sentido o uso de cenários para avaliar e selecionar os projetos 

pode colaborar ao considerar dimensões estratégicas como a padronização 

(FEATHERSTON et al., 2016) que pode catalisar a difusão e adoção de 

inovações introduzidas pelas organizações que passam pela transformação 

digital (HESS, 2016).  
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2 TÓPICOS ABORDADOS 

 

Neste capítulo os seguintes conceitos são explorados em maior 

profundidade ao longo desta revisão bibliográfica indicada ao final deste estudo: 

em um primeiro bloco, foram revisadas as tecnologias da informação e 

comunicação – TICs e como estas geram valor para o negócio; o fenômeno da 

transformação digital bem como a Inovação direcionada por esta; as decisões 

de investimento, em particular aquelas conectadas às TICs; e os modelos de 

negócio promovidos pela tecnologia.  

No segundo bloco o estudo conecta a estratégia de negócios à gestão de 

portfólios; onde a decisão empresarial usando cenários receberá destaque. Em 

seguida, são analisados o escritório de gerenciamento de projetos (EGP) e os 

sistemas de informação de gerenciamento de projetos (SIGP), na medida em 

que estes são agentes de mudança e ferramental, respectivamente, neste 

processo decisório.  

Por fim, este trabalho se dedica a conceituar projetos de transformação 

digital, buscando compreender como a sua análise e seleção ocorre neste 

ambiente. A revisão bibliográfica encerra-se com uma análise do setor escolhido 

para este estudo, onde segue-se a proposição de uma estrutura conceitual 

envolvendo os elementos e conceitos acima mencionados, devidamente 

validados ao longo da pesquisa de campo. 

 

2.1 TICs e a transformação digital 

2.1.1 TICs e o valor para o negócio 

 

Para o correto entendimento do termo TICs – tecnologias da informação 

e comunicação, se faz necessário que se considere seu potencial de agregação 

de valor para o negócio e as organizações. Essa conexão com valor é 

especialmente relevante, pois os projetos de transformação digital, que em 

essência empregam as TICs, serão potencialmente avaliados e selecionados em 

função de sua capacidade de gerar valor para o negócio, por meio de seus 
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produtos resultantes, sejam eles uma nova capacidade digital, uma simples 

melhoria nos processos, ou mesmo a completa inovação organizacional.  

Pensando no longo prazo, se trata de dotar a organização por meio da 

transformação digital, da capacidade em gerar um fluxo de projetos de TICs que 

gerem valor (SOH e MARKUS, 1995; IT GOVERNANCE INSTITUTE, 2008; 

GARFEIN, 2009; HESS, 2016). Sob a perspectiva de Kane et al. (2015) o fluxo 

estratégico de valor se dá pela relação de efetividade da gestão ou ainda pelo 

balanceamento dos custos e benefícios (AXELOS, 2010) na medida em que 

resulte na satisfação das necessidades ao gerar benefícios para o negócio com 

o uso otimizado dos recursos empregados. 
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Fig. 1 - Geração de valor para o negócio por meio dos projetos de TICs  

 

Fonte: Adaptado de Soh e Markus (1995, p.37), Garfein (2009, p.51) e Axelos (2010, p.39) 
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Segundo o modelo de gestão Val IT criado pelo IT Governance Institute 

(2008) a geração de valor para o negócio habilitado pelas TICs ocorre por meio 

de 3 domínios: gestão de valor, gestão de portfólio e gestão de investimentos, 

sendo que cada um desses domínios possui processos de gestão 

interconectados para assegurar a geração de valor no longo prazo. Cabe frisar 

que neste framework existe uma separação clara entre a decisão de 

investimentos e a gestão de portfólios, ainda que necessitem sincronizar 

insumos de seus processos de gestão em cada domínio. 

Kane et al. (2015), por outro lado, contrapõe a relevância das TICs para a 

transformação digital ao mencionar Carr (2003) que sugere a incapacidade das 

TICs em gerarem vantagem competitiva sustentável, uma vez que tais 

tecnologias estão amplamente disponíveis a um custo cada vez mais baixo aos 

concorrentes. Sobrepõe-se a estas, segundo Kane et al. (2015), a clareza na 

definição os objetivos estratégicos a serem perseguidos uma vez que a tomada 

de riscos se torna inerente ao processo de transformação digital.  

Entretanto, ao vislumbrar este impacto decorrente da inserção que os 

primeiros computadores pessoais trariam aos negócios, Nolan (1973) cunhou o 

termo contágio, referenciando a dependência desenvolvida por meio do uso dos 

recursos informacionais das TICs. Em sua análise, quanto mais se empregam 

recursos baseados em TICs mais dependentes destes a organização se torna, 

uma vez que necessitaremos de outras tecnologias para interpretar os dados 

gerados a partir do próprio uso das TICs. Dessa forma com o aparecimento dos 

primeiros computadores pessoais nos anos 70 e a convergência de tecnologias 

que possibilitaram a sua conexão em redes (em especial, o protocolo internet - 

IP) muito se evoluiu em seu potencial, sem, no entanto, invalidar conceitos tão 

bem construídos desde então sobre o tema.  

Com efeito, ainda na década de 80, muitos estudiosos do tema 

chegaram a reputar às TICs inovações significativas em áreas como manufatura 

(PORTER e MILLAR, 1985) e companhias aéreas (CASH e KONSYNSKI, 1985) 

que em certa medida atraíram a atenção de outros setores para a sua relevância, 

sobretudo com respeito ao seu potencial para habilitar processos (HAMMER, 

1990). Especificamente, com respeito aos processos de negócio, 
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compreendemos que estes incluem recursos humanos e tecnológicos que ao 

desempenharem atividades dentro de uma lógica pré-estabelecida, geram um 

resultado dentro de um tempo esperado em um espaço físico ou virtual 

(HAMMER, 1990; JOIA, 1994; WEF, 2017b).  

A partir dos anos 90, outros olhares dedicaram-se a compreender melhor 

a dinâmica de sua capacidade sustentável de gerar valor e vantagem competitiva 

em várias indústrias (HENDERSON e VENKATRAMAN, 1993). A grande 

dificuldade identificada por Henderson e Venkatraman (1993, p.139, tradução 

nossa) seria pela “falta de alinhamento entre o negócio e as estratégias de TICs 

das organizações que fazem tal investimento” fato que pode ainda se identificar 

nos dias atuais (COLTMAN, 2015). Henderson e Venkatraman (1993) 

propuseram uma estrutura conceitual que permitiria uma articulação adequada 

entre as estratégias de TICs e de negócios, que de fato conferissem ao negócio 

uma tração que o diferenciasse de seus concorrentes.  

A devida aplicação das TICs, no redesenho de processos de negócio 

colabora, portanto, em alterar a lógica desta execução na medida em que 

possibilita alterar as dimensões contidas nos três eixos: tempo, espaço e 

pessoas conforme Joia (1994) e refletida na figura 2. Ainda que inicialmente 

possamos reputar diretamente às TICs uma redução de custos com pessoal 

envolvido e ganhos de eficiência (fazer corretamente) e eficácia (fazer o certo), 

há também a possibilidade de expandir a atuação em outras geografias, 

aumentando em muito os ganhos de escala e ampliando a atuação do negócio. 
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Fig. 2 -TICs e a sua contribuição nos processos de negócio 
 

 

Fonte: Adaptado de Joia (1994, p.20) 

O tema alinhamento entre as TICs e o negócio ganha, a partir desta 

abordagem, uma relevância perene, uma vez que o efeito das TICs nas 

estratégias é cumulativo e na visão de Kalakota e Robinson (1999), contribui 

para a obsolescência das mesmas. Luftman (2000) chega a propor um modelo 

com critérios que norteiam o alinhamento das TICs com o negócio tendo em 

mente as suas parcerias, seu escopo e arquiteturas, a comunicação e o 

necessário entendimento das necessidades, suas competências (PRAHALAD e 

HAMEL, 1997), medição de valor e por fim, a sua governança. Hirschheim e 

Sabherwal (2001), por sua vez, sustentam que há poucas pesquisas que 

evidenciam como tal alinhamento ocorre no longo prazo, fato que levou 

Osterwalder, Pigneur e Tucci (2005) a perceberem uma forte relação entre o 

papel dos sistemas de informação e das estruturas organizacionais, afirmando 

que estes perpassam necessariamente pela compreensão do modelo de 

negócio para obter um bom alinhamento entre as TICs e o negócio.  

Desta maneira, entende-se por TICs todo o arcabouço tecnológico e 

humano que inclui sistemas de informação, computadores, profissionais 

especialistas, redes de comunicação, repositório de dados e suas diferentes 

mídias usados pelas organizações a fim de coletar, armazenar, compreender e 
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disseminar informações, ainda que adquiridos externamente, que possibilitem ao 

negócio tomar decisões e realizar seus processos de geração de valor (WEILL 

e OLSON, 1989; HENDERSON e VENKATRAMAN, 1993; SOH e MARKUS, 

1995; TURBAN et al., 2010). Ainda que se observe uma rápida assimilação das 

TICs em diversos setores em maior ou menor grau de intensidade, é preciso 

estabelecer claramente como esta pode alterar inicialmente os processos de 

negócio (muitas vezes automatizando algo que antes era feito manualmente) e 

em um estágio mais avançado, estas podem habilitar um novo modelo de 

negócio. Venkatraman (1994) denominou tais estágios de evolucionários e 

revolucionários na medida de sua capacidade de inovar em cinco níveis visando 

a transformação do negócio, conforme pode ser visto na figura 3.  

Fig. 3 - Os cinco níveis de transformação habilitados pelas TICs 
 
 

 

                         Fonte: Venkatraman (1994, p.74) 

Nesta mesma linha, novos estudos da teoria da inovação com foco em 

servitização apontam para estratégias de criação de valor por meio de inovações 

na proposta de valor oferecida aos clientes, que na perspectiva de Barnett et al. 

(2013), passa a drenar mais investimentos do que a pesquisa e desenvolvimento 

puramente de cunho tecnológico.  
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Ainda que intuitivamente os executivos tomadores de decisão 

compreendam que o maior potencial de valor das TICs se encontre nos níveis 

revolucionários, reconhecem também que não há trivialidade em planejar, 

executar e coletar os benefícios de tais projetos e estratégias de TICs. A 

complexidade de implementação e a dificuldade de tangibilizar os resultados 

figuram entre alguns destes entraves que serão devidamente explorados 

adiante.  

Pensar a partir das necessidades do negócio e dos clientes, quais 

sistemas de informação, arquiteturas, e sobretudo, quais tecnologias 

emergentes fazem mais sentido, constitui-se, provavelmente, em uma das mais 

complexas tarefas de qualquer executivo, esteja ele nas áreas de negócio ou 

envolvido diretamente na gestão das TICs. De acordo com VISSER (2017, p.3) 

uma arquitetura corporativa focada em transformação digital pode se subdividir 

em quatro elementos: negócios (por meio de seus processos e organizações), 

soluções (com base em sistemas e serviços), informações (partindo dos dados 

e informações para o negócio) e a tecnologia (que inclui as dimensões hardware, 

software e redes). 

Com o intuito de melhor compreender e classificar estas abordagens das 

TICs para o negócio, Turban et al. (2010), precedidos por Weill, Broadbent e 

Subramani (2002), idealizaram estruturas que abarcam as diversas 

possibilidades de uso das TICs e que foram refletidas na fig. 4. Nessa estrutura 

é possível notar a presença de uma infraestrutura que suporta diversos sistemas 

de informação que se estendem desde os mais simples, com menos impacto no 

negócio, até os mais complexos, com grande influência sobre a capacidade de 

geração de receita, como os Sistemas Integrados de Gestão, no inglês os ERPs 

– Enterprise Resource Planning e os Sistemas de Inteligência de Negócios, ou 

simplesmente, BI – Business Intelligence. 
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Fig. 4 – Infraestrutura de TICs 

Fonte: Adaptado de Weill, Broadbent e Subramani (2002, p.160) e Turban et al. (2010, p. 61) 

 

2.1.2 Transformação digital e inovação 

 

Ainda que sob o ponto de vista econômico, o fenômeno da transformação 

digital tenha sido pouco explorado, podemos encontrar indícios relevantes da 

influência que o mesmo viria a desempenhar em diversas indústrias se 

observarmos a sua natureza paradigmática (DOSI, 1982) enquanto uma 

verdadeira revolução tecnológica (PEREZ, 2010). Na visão de Perez (2010, 

p.189) existe uma inter-relação entre inúmeras inovações individuais que podem 

ser agrupadas em termos de sistemas tecnológicos, propiciando uma revolução 

tecnológica que pode ser definida como “conjunto de disrupções radicais inter-

relacionadas que formam uma constelação de tecnologias interdependentes”. A 

natureza pervasiva das TICs, inicialmente detectada por Nolan (1973), nunca fez 

tanto sentido com o aparecimento do termo transformação digital.  
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Dessa forma, a análise da intensidade da informação contida nos 

processos ao longo da cadeia de valor, nos seus subprodutos e produtos, 

conforme proposto por Porter e Millar (1985) e refinado por Duhan, Levy e Powell 

(2001), nos mostra que no caso das organizações baseadas no conhecimento 

ou mesmo as organizações exponenciais conforme proposto por Ismail (2014), 

a fronteira de contribuição de valor em cada elo da cadeia fica mais difusa e 

dessa forma, o papel que as TICs e por conseguinte, os sistemas de informação 

possuem passa a ser cada vez mais preponderante. 

O termo transformação digital, enquanto fenômeno começa a surgir em 

artigos científicos e literatura especializada a partir da definição seminal de 

Andal-Ancion, Cartwritgh e Yip (2003) em que o interpretam a partir de seus 

distintos mecanismos para a desintermediação, remediação e mediação das 

interações interorganizacionais tendo por base as TICs, ou na ocasião ainda 

referenciadas como NIT – New Information Technologies. Estes foram seguidos 

também pelos estudos de Stolterman e Fors (2004, p.689), ao posicionarem-na 

como um conjunto de “mudanças que a tecnologia digital causa ou influencia em 

todos aspectos da vida humana” que por sua ubiquidade, conduzem a sociedade 

a um mundo cada vez mais imerso na tecnologia.  

Na linha interpretativa de Martin (2008), a transformação digital somente 

pode ser alcançada no nível dos indivíduos após a passagem por dois estágios 

anteriores de alfabetização digital e, dessa forma, somente seria “alcançada 

quando os usos digitais que foram desenvolvidos habilitarem a inovação e 

criatividade e estimular de forma significativa a mudança nos domínios 

profissional e do conhecimento” (MARTIN, 2008, p. 173).  

Nesse sentido, tanto a academia quanto o mercado têm se dedicado a 

estudar este fenômeno por meio de iniciativas robustas como a do Fórum 

Econômico Mundial em associação com a Accenture (WEF, 2017a) e do MIT 

Center for Digital Business, que buscou a participação da Capgemini Consultoria 

em suas análises que ocorrem desde 2011 (WESTERMAN et al., 2011).  
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Em específico, o estudo do Fórum Econômico Mundial percebe a 

transformação digital como a conjunção de diversas tecnologias categorizadas 

como inovações digitais para: 

Redefinir indústrias por meio da ruptura dos modelos de negócios 
em operação. Porém, também possui um profundo impacto na 
sociedade, apresentando uma série de oportunidades e desafios para 
as organizações e formuladores de políticas públicas (WEF, 2017a, 
p.4, tradução e grifo do autor).  

 

O estudo da entidade também contribui com uma estrutura conceitual 

sobre os valores sob risco (positivo ou negativo) da transformação digital, de 

forma a permitir a mensuração do potencial impacto no âmbito dos negócios e 

na sociedade ao longo de 10 anos. O centro para negócios digitais do MIT, por 

outro lado, define a transformação digital como o “uso da tecnologia para a 

melhoria radical da performance ou o alcance das corporações” (WESTERMAN 

et al., 2011, p.5) e identifica que o grande potencial das transformações digitais 

ocorre nas áreas de redefinição da experiência do cliente, processos 

operacionais e modelos de negócios (OSTERWALDER, PIGNEUR e TUCCI, 

2005). O estudo ratifica ainda a relevância do tema face à abrangência das 

análises, tendo como participantes 157 executivos atuantes em 50 organizações 

de grande porte e oferece elementos para balizar o presente estudo com o que 

seria uma transformação digital bem-sucedida. Segundo Westerman et al. 

(2011) o sucesso destas iniciativas é decorrente de forte direcionamento da alta 

gestão bem como um enfoque especial no “como” conduzi-las ao invés de “o 

quê” deve ser feito, já que visão estratégica, engajamento dos stakeholders ou 

partes interessadas envolvidas, bem como a própria governança e seus 

indicadores de performance (KPIs), permitirão a correta análise e seleção de 

projetos que contribuam com a transformação pretendida.  

Uma outra visão da transformação digital tem sido propagada, 

majoritariamente pelos países de língua germânica, sob o termo Indústria 4.0. 

Para fins deste estudo e em consonância com Herman, Pentek e Otto (2016) e 

corroborado por Azevedo (2017) em sua tese, trata-se do mesmo fenômeno. Em 

suma, o paradigma da transformação digital pode ser melhor compreendido 

tendo por referência os seus blocos construtivos, conforme indicado na figura 5. 
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Em destaque, as áreas onde os projetos de transformação digital serão 

considerados para fins deste estudo: processos de negócio e modelos de 

negócio. 

Fig. 5 – Blocos construtivos da transformação digital - enfoque em  
processos de negócios e modelos de negócios 

 
 
 

              

 Fonte: Adaptado de Westerman et al. (2011, p.17, tradução do autor) 
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Como muitas organizações de setores tradicionais ainda tentam 

interpretar este fenômeno e desenvolver estratégias compatíveis com o desafio 

que se avizinha, diversos estudos recentes apontam para a ausência de 

consenso com relação ao cenário futuro que, independentemente da área de 

atuação da organização, possa ser identificável e facilmente adaptável à 

realidade de cada negócio (ZIMMERMANN et al., 2015; MATT, HESS e 

BENLIAN, 2015; HAFSI e ASSAR, 2016; VON LEIPZIG et al., 2017; 

KREITSTSHTEIN, 2017). 

Uma das abordagens enfoca o fenômeno sob a ótica dos Sistemas de 

Informação (hardware, software e pessoas) e emprega a utilização de 

Arquitetura Corporativa (ROSS, WEILL e ROBERTSON, 2006; THE OPEN 

GROUP, 2011; VISSER, 2017) para oferecer a agilidade e flexibilidade 

necessárias (HAFSI e ASSAR, 2016) e outra opta por um ferramental mais 

focado na análise estritamente estratégica (VON LEIPZIG, 2017). Um estudo 

empírico desenvolvido por Stief, Eidhoff e Voeth (2016) cujos objetos de análise 

foram diversas organizações alemãs tendo sob perspectiva seus projetos de 

transformação digital, verificou-se que o posicionamento destas iniciativas se 

deu em três níveis distintos: processos de negócios, produtos e modelos de 

negócio. Dentre estes três níveis observou-se também uma prevalência de 56% 

por projetos focados em novos processos, e potencialmente, com menor impacto 

estratégico, segundo estes autores, que reafirmam a perspectiva de 

Venkatraman (1994). As categorias de projetos com enfoque em novos produtos 

ou novos modelos de negócio responderam, cada uma destas por 21% do total 

de projetos considerados. Na visão de Tongur e Engwall (2014), a timidez em 

investir em projetos de inovação endereçando especificamente os modelos de 

negócio se deve a uma inércia provocada justamente pela mudança tecnológica. 

Prosseguindo ainda nos resultados deste estudo com vinte e três (23) 

organizações de dez (10) diferentes setores, foi possível identificar que o estado 

de prontidão evidenciado por meio de capacidades técnicas, recursos humanos 

e conhecimento tem um papel fundamental desde que apoiados de forma 

assertiva pela liderança (STIEF, EIDHOFF e VOETH, 2016). 
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Por outro lado, ainda que uma parte dos estudos acadêmicos versem 

sobre a gestão de portfólios de tecnologia da informação, nenhum destes 

identifica o paradigma da transformação digital. Dessa forma, não foi possível 

identificar na literatura disponível até a presente data, estudos que analisem de 

forma sistematizada o impacto da transformação digital na dinâmica da gestão 

de portfólios por meio de cenários o que nos leva à propositura do tema citado 

tendo em vista essa lacuna de pesquisas (ADAMS, BESSANT e PHELPS, 2006; 

CROSSAN e APAYDIN, 2010; MARTINSUO, 2013).  

 

2.1.3 Decisão de investimento em TICs 

 

Quaisquer que sejam os investimentos em TICs, estes devem acontecer 

sempre em 3 esferas distintas, porém intimamente inter-relacionadas e 

conhecidas essencialmente por hardware, software e pessoas, conforme 

ensinam Turban et al. (2010). Entretanto, não é incomum que os benefícios 

esperados com as TICs encontrem como fator limitante justamente a baixa 

adaptação das pessoas às inovações introduzidas pelas TICs (MARKUS, 1983; 

KALAKOTA e ROBINSON, 1999; LAAR et al., 2017).  

Além disso, de acordo com a visão de Bannister e Remenyi (2000), uma 

vez que não se tenha bastante claro o valor supostamente percebido das TICs 

para o negócio e de como a otimização destes investimentos funciona, os 

métodos de avaliação em cenários mais complexos serão difusos e ineficientes 

por não equacionarem tais complexidades. É sabido que o ambiente de decisão 

de investimentos relacionado às TICs oferece desafios que dificultam o 

posicionamento da organização, que precisa inovar seus processos de negócio 

ou ainda o próprio modelo de negócio.  

Neto e Leite (2015) argumentam que apesar dos investimentos em TICs 

apresentarem pontos em comum a qualquer outro investimento feito nas 

organizações, traz aspectos que coadunam com o modelo de decisão de 

investimento sob ótica de Bannister e Remenyi (2000) e ilustrado na figura 6 que 

baliza alguns aspectos deste estudo: 
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           Fig. 6 – Modelagem das Decisões em TICs 
 

 

Fonte: Adaptado de Bannister e Remenyi (2000, p. 237) 

Uma vez que o processo decisório se encontra tanto sob as diretrizes da 

governança quanto da gestão de portfólio, é interessante analisar quais fatores 

podem influenciar também este último, conforme indicam Larieira e Albertin 

(2015), na medida em que estes podem ou não coincidirem com o modelo de 

Bannister e Remenyi (2000). Dessa forma, além dos aspectos do próprio modelo 

de decisão influenciam também o modelo de gestão, onde pode existir o EGP – 

Escritório de Projetos, o uso dos recursos humanos e informacionais como o 

SIGP – Sistema de Informação de Gerenciamento de Projetos, grau de conflito 

entre operações rotineiras e projetos, dentre muitos outros (LARIEIRA e 

ALBERTIN, 2015). No caso dos SIGPs, por incluírem funcionalidades como a 

simulação de Monte Carlo capazes de gerar distribuição de probabilidades em 

diferentes cenários de execução para os projetos de uma determinada carteira, 
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se constituem em DSSs – Decision Support Systems do inglês, Sistemas de 

Suporte à decisão, de acordo com a visão de Archer e Ghasemzadeh (1999). 

Existem ainda decisões que normalmente seriam atribuídas 

exclusivamente aos executivos de TICs e que não deveriam prescindir também 

da participação dos demais executivos do negócio, uma vez que são tipicamente 

decisões com alto potencial de impacto em toda a organização, ressaltando a 

importância da boa governança para o ambiente decisório (ROSS e WEILL, 

2002). 

Com o objetivo de focar na decisão de investimento em TICs, tendo como 

parâmetro a análise de decisões de seus projetos de investimento, este estudo 

contemplará as regiões em cinza da figura 6, que configuram os fatores mais 

preponderantes para tal análise. O entendimento das necessidades do negócio 

conecta-se a própria estratégia da organização e do uso estratégico que a 

mesma faz das TICs e o reflexo para o negócio (HENDERSON e 

VENKATRAMAN, 1993; SOH e MARKUS, 1995; BANNISTER e REMENYI 

2000). A diferenciação sobre em que casos o decisor deve aplicar técnicas de 

análise que contemplem benefícios e resultados quantitativos e qualitativos, 

passa pela clareza no entendimento do tipo de investimento tratado conforme 

convencionaram Weill e Aral (2006).  

Para estes autores é necessário diferenciar os investimentos em 

infraestrutura que serão o alicerce para quaisquer serviços e aplicações das TICs 

seja implementada, da chamada TI aplicada, uma vez que estas podem 

apresentar uma natureza transacional (automatização, padronização de 

processos ou mesmo redução de custos operacionais), informacional (que 

suportem a tomada de decisão) e, em última instância, os estratégicos (NETO e 

LEITE, 2015).  

Nos investimentos em infraestrutura costuma haver uma prevalência de 

métodos financeiros como VPL – Valor presente líquido, TIR – Taxa Interna de 

Retorno e Payback descontado, uma vez que a mensuração é menos complexa. 

Cabe observar que em muitos casos esta infraestrutura será compartilhada por 

diversos setores da organização o que pode causar dificuldades na alocação de 

custos e benefícios. Em especial no setor de telecomunicações, este aspecto se 
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apresenta menos relevante, pois na verdade, possuem característica de 

plataforma sob a qual podem ser construídas novas ofertas de serviços que 

gerem maior valor agregado, a depender das estratégias selecionadas e dos 

modelos de negócio idealizados (OSTERWALDER, PIGNEUR e TUCCI, 2005; 

FRANSMAN, 2002b; OLLEROS, 2008).  

Já em TI aplicada a mensuração de retornos se dá de forma mais sutil, 

em médio e longo prazos o que dificulta a sua análise por intermédio de 

ferramentas estritamente quantitativas. Neste caso, uma análise 

multidimensional é a mais recomendada a fim de que a organização não 

precifique estes projetos de forma equivocada e capture a complexidade por trás 

destes (FARBEY, LAND e TARGETT, 1992; HENDERSON e VENKATRAMAN, 

1993; BANNISTER e REMENYI, 2000; DEHNING, RICHARDSON e ZMUD, 

2003). A perspectiva de terceiros surge no sentido de oferecer informações que 

possam contribuir no processo de análise dos projetos de TICs candidatos, 

tendências setoriais por meio de consultorias especializadas, relatórios, estudos 

dirigidos, dentre outros (LINDEN, 2003; WEF, 2017a; WEF, 2017b). A visão dos 

resultados requer, naturalmente, uma amplitude que tanto a gestão de portfólios 

bem estruturada podem oferecer, quanto a governança de TICs por intermédio 

de controles, transparência e gestão de riscos (COOPER, EDGETT e 

KLEINSCHMIDT, 1999; FRANMAN, 2002b; ROSS e WEILL, 2002; IT 

GOVERNANCE INSTITUTE, 2008; GARFEIN, 2009; WESTERMAN e HUNTER, 

2009; BACULARD, 2017).  

Fransman (2002a) em especial, denota em suas hipóteses, construídas 

para explicar os diversos altos e baixos da indústria de telecomunicações, o fato 

de que os decisores tendem a não processar a informação pela escassez de 

atenção e que para tal missão, encarregam experts ou gurus da indústria. Estes 

indivíduos e organizações apresentam um alto grau de influência nas decisões 

tomadas pelos investidores que em certa medida, traçaram a trajetória deste 

setor com base em informações nem sempre fidedignas, levando a sérios casos 

de aquisições equívocas, superinvestimento sem o devido retorno ou mesmo 

sem geração de valor para as diversas partes interessadas como observado no 

período da bolha da internet (FRANSMAN, 2002a; ANDERSON, 2009; WEF, 

2017b). 



48 

 

 

Um dos aspectos que salta aos olhos neste cenário é, justamente, a 

incerteza embutida na vida útil que tecnologias emergentes podem apresentar. 

Ainda que existam consultorias que ofereçam modelos preditivos, a questão da 

janela de oportunidade continua a ser um dilema a ser trabalhado. Um outro 

aspecto, também trazido por autores como Dehning, Richardson e Zmud (2003), 

Safrudin et al. (2014) e Röglinger et al. (2016) dizem respeito ao risco embutido 

nos investimentos em TICs. O axioma do risco versus retorno, tão presente na 

teoria de gestão de portfólios, ganha relevo adicional em TICs, uma vez que 

quanto mais estratégico e transformacional, maior será o risco incorrido que 

precisa ser avaliado (MARKOWITZ, 1959; VENKATRAMAN, 1994; BANNISTER 

e REMENEYI, 2000; ANDAL-ANCION, CARTWRIGHT e YIP, 2003; 

ZIMMERMANN et al., 2015).  

Outro aspecto latente é a dificuldade de percepção dos benefícios 

decorrentes de um projeto de TICs de forma completa nos estágios de avaliação 

e seleção, o que frequentemente leva a subestimar estes benefícios em sua 

integralidade. É bem verdade que este problema surge em decorrência da 

intangibilidade de alguns resultados bastante subjetivos como satisfação do 

cliente, valor da marca, dentre inúmeros indicadores qualitativos que fazem parte 

da agenda de qualquer organização (GARFEIN, 2009; DEHNING, 

RICHARDSON e ZMUD, 2003; NETO e LEITE, 2015). 

Em decorrência dos tipos de resultados pretendidos com as TICs, é 

razoável que o processo de decisão conforme explicitado por Bannister e 

Remenyi (2000) deva ser capaz de capturar aspectos mensuráveis e 

quantitativos naquilo que for possível e cubra os intangíveis que somente podem 

ser vislumbrados parcialmente em análises ex ante. Por outro lado, a dificuldade 

de mensurar as projeções de caixa em projetos de TIC mais estratégicos (onde 

aspectos qualitativos são a maioria), termina por reduzir as suas chances de ser 

selecionado.  

Paradoxalmente, os projetos de TIC menos complexos e arriscados, com 

maior capacidade de mensuração e rápido retorno tendem a preencher a carteira 

de investimentos rapidamente, o que pode ser comprovado pelo crescente 

dispêndio anual com TICs aferido pela FGV – Fundação Getúlio Vargas e 
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registrado por Meirelles (2017), onde estes representam 11% dos gastos totais 

das organizações do setor de serviços, onde se enquadra o setor de 

telecomunicações. Nesta mesma pesquisa, também fica evidenciado que para 

cada 1% de aumento do gasto e investimento em TICs, o aumento do lucro foi 

de 7%, passados 2 anos. 

Pensando em termos de tipificação, isso significa que os investimentos 

objetivando benefícios evolucionários ou incrementais propostos por 

Venkatraman (1994), conectados à exploração localizada, automação e 

integração interna de processos (DEHNING, RICHARDSON e ZMUD, 2003) 

tendem a se sobressair quando do escrutínio normalmente ocorrido no portfólio. 

Por outro lado, os projetos de TICs encarregados de prover benefícios ditos 

revolucionários para o negócio por meio de sua verdadeira transformação de seu 

modelo de negócios, redesenho da rede de negócios ou mesmo da reengenharia 

de processos tende a ser sumariamente descartado caso prevaleçam métricas 

estritamente econômico-financeiras de análise (VENKATRAMAN, 1994; NETO 

e LEITE, 2015). 

Uma vez que a mudança imposta pela transformação digital tem um 

impacto em múltiplos setores, cada um deles poderá adotar as tecnologias de 

maneiras diferentes e em grau distintos. Como exemplo, pode-se pensar nas 

nuances que a tecnologia IoT – Internet das coisas, apresenta para o setor de 

energia, abastecimento ou mesmo logístico. Qualquer executivo destes setores 

poderá balizar suas decisões em aspectos possivelmente quantificáveis das 

reduções de custo oriundas de sensoriamento remoto devidos à diminuição do 

deslocamento de equipes ou mesmo automação de processos manuais. 

Replicando este racional para o setor de telecomunicações, vemos que este 

poderá obter reduções de seus custos incrementais, à medida em que a 

manutenção dos serviços se expande à mesma proporção em que cresce a 

cobertura geográfica da base de clientes e serviços.  

Com efeito, o alto grau de modularização do setor de telecomunicações 

conforme enfatizado por Fransman (2002b), permitiu que diversos participantes 

entrassem ao longo da cadeia de valor focando exclusivamente nas suas áreas 

de conhecimento e, portanto, com baixa integração com os elos anteriores e 
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posteriores, com respeito à inovação. As possibilidades de maior integração por 

meio da IoT - internet das coisas, pode alterar nesse sentido a estrutura de 

custos do setor, tendo por ponto de partida o modelo em camadas idealizado por 

Fransman (2002b) e discutido em detalhes neste estudo. 

Por outro lado, tecnologias como Mobilidade e Big Data Analytics, 

possivelmente propiciarão modelos de negócio e insumos para tomada de 

decisão antes inexplorados e que, dificilmente poderão ser quantificados a priori. 

Outro aspecto interessante é a incapacidade de prever o comportamento e 

efeitos de determinada tecnologia adotada em um setor aplicada a outro, de 

natureza distinta. Assim, a quantificação e intangibilidade de muitos 

investimentos em TICs surgem no cenário dos executivos tomadores de decisão, 

complicando em certa medida, sua capacidade de se municiar de informações 

precisas e completas.  

Sobretudo por que, as razões pelas quais as organizações decidem 

investir em TICs bem como seu racional podem ser bastante diferentes, face o 

risco percebido e o retorno estratégico esperado, ainda que de difícil mensuração 

(ANSOFF, 1990; FARBEY, LAND e TARGETT, 1992; DEHNING, RICHARDSON 

e ZMUD, 2003; HILLSON, 2009). 

Obviamente, estratégias para mitigar o impacto destes aspectos 

caminham no sentido de evitar quantificar aquilo que não pode ser mensurado e 

incorporar aspectos mais qualitativos na seleção deste tipo de projeto de TICs. 

Nesse sentido, o caso de negócios (business case) conforme recomendado pelo 

IT Governance Institute contribui no sentido de oferecer uma perspectiva mais 

completa dos benefícios obtidos bem como do valor gerado por tal investimento, 

ou seja, apresenta elementos de natureza quantitativa e qualitativa (IT 

GOVERNANCE INSTITUTE, 2008).  

A falta, ou mesmo a deficiência, de um caso de negócios coeso, por outro 

lado, dificulta a obtenção de resultados de cunho mais estratégico para o 

negócio, de acordo com a perspectiva de Ward e Daniel (2006) e corroborado 

pelo IT Governance Institute (2008). 
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2.1.4 TICs e novos modelos de negócio 

 

Em estágios de maturidade mais elevados no uso das TICs, as 

organizações obtém resultados que podem reconfigurar não somente seus 

processos de negócios, mas também suscitar modelos de negócio com 

propostas de valor e escopo conceitualmente distintas de seus negócios 

originais (VENKATRAMAN, 1994; ANDAL-ANCION, CARTWRIGHT e YIP, 

2003; OSTERWALDER, PIGNEUR e TUCCI, 2005; CHESBROUGH, 2010; 

TEECE, 2010). Entretanto, como projetos de novos modelos de negócios trazem 

consigo um alto grau de inovação e risco, os mesmos precisam ser tratados em 

múltiplas esferas de análise. Sabe-se que para grande parte das organizações, 

repensar seu modelo de negócio enquanto se reposiciona frente à uma intensa 

mudança tecnológica como a transformação digital pode ser entendido dentro do 

que Christensen (2013) e Tongur e Engwall (2014) chamam de dilema do modelo 

de negócios.  

Para estes autores, o principal desafio para a organização que enfrenta 

uma mudança tecnológica descontínua é a superação desta, de maneira 

simultânea ao desenho de seu novo modelo de negócios que acomode as 

mudanças do contexto competitivo que estão por vir após a própria mudança. 

Afirmam ainda que, ao lidar com inovações descontínuas provindas de novas 

tecnologias, o ideal é que as organizações se dediquem a pensar seu modelo de 

negócio com anterioridade. 

De acordo com Röglinger et al. (2016), as dificuldades enfrentadas por 

iniciativas que tenham características transformacionais precisam ser 

estruturadas na forma de um portfólio a fim de equacionar os seguintes aspectos: 

sua propensão a afetar diretamente múltiplos níveis das arquiteturas de TICs, 

envolvimento de múltiplos interessados, longa duração e por consumir recursos 

consideráveis de investimento ou despesas de capital (CAPEX) e dispêndios 

operacionais (OPEX). Nessa perspectiva, de acordo com o nível de visibilidade 

obtida vis-à-vis o grau de transformação pretendido pela organização, Safrudin 

et al. (2014) estabeleceram uma tipologia para as transformações de negócios 

em quatro níveis denominados incremental, modular, arquitetural e radical.  
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Nesse sentido, como a transformação digital implica em uma 

reconfiguração extrema no modelo de negócio, podemos situá-la como uma 

transformação radical, segundo estes autores. Conceitualmente Osterwalder, 

Pigneur e Tucci (2005, p.5) entendem modelo de negócios como: 

uma ferramenta conceitual que contém um conjunto de elementos e 
suas relações e permite expressar a lógica de negócios de uma 
empresa específica. É uma descrição do valor que a organização 
oferece a um ou vários segmentos de clientes, de sua arquitetura e de 
sua rede de parceiros para criar comercialização e entrega de valor e 
capital de relacionamento, para gerar fluxos de receita lucrativos e 
sustentáveis. 

 

Tal definição foi concebida a fim de agregar diferentes abordagens 

teóricas deste conceito para incluir também os modelos de negócio alicerçados 

em TICs, já que muitos autores trabalham em domínios ou níveis de abstração 

distintos, que variam desde modelos conceituais, taxonômicos ou até mesmo 

visões parciais (GORDIJN, AKKERMANS e VAN VLIET, 2001).  De acordo com 

a leitura de Osterwalder, Pigneur e Tucci (2005) um modelo de negócio não se 

constitui de uma fórmula única para o sucesso em determinado setor, pois seu 

êxito somente poderá ser inequívoco quando bem implementado, considerando 

as estratégias do negócio que ampliam a perspectiva para incluir também os 

demais concorrentes.  

O aspecto do alinhamento entre as TICs e o negócio, conforme citado por 

Osterwalder, Pigneur e Tucci (2005) também se destaca nos escritos anteriores 

de Earl (1996, p.489) que enfatizou os impactos cruzados entre as estratégias 

de TICs subdividindo-as em três tipos: 

a) estratégia de sistemas de informação com forte vocação para inovação e 

alinhamento com o negócio; 

b) estratégia de tecnologia da informação como uma fundação ao 

estabelecer coerência entre as arquiteturas e as necessidades do 

negócio; 

c) estratégia de gestão da informação com o propósito de constituir papéis 

e funções das TICs;  
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Na figura 7 vê-se que a estratégia de negócios fornece no modelo de 

adequação estratégica (strategic fit) a clarificação necessária para as demais 

estratégias, que apresentam um impacto cruzado. Anos mais tarde estes 

aspectos elaborados por Venkatraman, Henderson e Oldach (1993) foram 

revisitados e referendados com o modelo concebido por Earl (1996). Tal fato 

reforçou a perspectiva de escolhas estratégicas nomeando-as de: estratégia de 

negócios, estratégia de tecnologia da informação, estrutura organizacional e 

processos e, por fim, infraestrutura de tecnologia da informação e processos.  

Tal visão foi reforçada também com o entendimento de Osterwalder, 

Pigneur e Tucci (2005) que agregou o conceito de modelo de negócios ao 

preconizado por Henderson e Venkatraman (1993), resultando na estrutura 

representada na figura 7. Conforme explicitado, existem inúmeras visões com 

respeito aos modelos de negócios de acordo com a ontologia compilada por 

Osterwalder, Pigneur e Tucci (2005). Teece (2010) assevera que de fato, pode-

se selecionar um modelo de negócio a partir de um portfólio de modelos de 

negócio disponíveis, conforme ensina Osterwalder, Pigneur e Tucci (2005), 

porém, ressalta que escolher o modelo de forma equivocada reduz 

drasticamente as chances de sucesso da organização.  

Por outro lado, Osterwalder, Pigneur e Tucci (2005) indicam também que 

o emprego do modelo de negócio ajustado para o desafio de transformação 

proposto ajuda a externalizar, mapear e agregar o conhecimento sobre a lógica 

de criação de valor da organização (ANCION, CARTWRIGHT e YIP,2003; 

OSTERWALDER, PIGNEUR e TUCCI, 2005; GARFEIN, 2009; CHESBROUGH, 

2010; WESTERMAN et al., 2011).  

Como existem muitas variantes dos modelos de negócio replicáveis por 

meio das TICs, se faz particularmente útil a compreensão do modelo em 

camadas proposto por Fransman (2002b) que explora as possibilidades para o 

setor de telecomunicações, objeto de análise deste estudo e evidenciado adiante 

na figura 8. Com efeito, as possibilidades que a transformação digital pode trazer 

para a cadeia de valor do setor de telecomunicações são inúmeras. Tapscott, 

Ticoll e Lowy (2000) propuseram uma classificação para os modelos de negócios 

que contempla a dinâmica imposta pela transformação digital.  
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Fig. 7 – Articulação entre as TICs e o modelo de negócio 
 
 

 

Fonte: Adaptado de Earl (1996, p. 495), Henderson e Venkatraman (1993, p. 476) e 
Osterwalder, Pigneur e Tucci (2005, p.29) 
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As ágoras são redes de negócios em que compradores e fornecedores 

estabelecem um mercado, com mecanismos de descoberta dos preços e 

participantes que oportunizam uma dinâmica como a dos leilões, conforme a 

figura 8. Já nos modelos de negócio tidos como agregação, aparece a figura de 

um intermediador que organiza as partes em torno de uma lógica definida. O 

modelo que mais se aproxima das estruturas formais é o da cadeia de valor, 

situação em que uma organização se ocupa de integrar diversos produtores, mas 

a oferta final ao consumidor leva a sua marca registrada, em uma estratégia 

chamada pelo mercado de white label. As alianças, por sua vez, em um ambiente 

digital nem sempre são tão claras sob o aspecto de quem é o fornecedor e quem 

é o consumidor da informação, já que ambas partes se beneficiam da produção 

de informação ali depositada. Como caso emblemático de alianças tem-se os 

muitos exemplos de inovação aberta em que as organizações estruturam 

espaços virtuais onde a colaboração pode vir além das fronteiras da 

organização. O modelo de negócios de rede distributiva possivelmente é o que 

mais coaduna com a lógica existente do setor de telecomunicações, uma vez 

que este viabiliza que outros setores da economia estabeleçam seus próprios 

modelos de negócio. Por outro lado, a ousadia em analisar e propor cenários em 

que novos modelos de negócio oportunizado pelas TICs como computação em 

nuvem, Big Data Analytics, Blockchain, Mobilidade, dentre outras específicas do 

setor, ampliarão o espectro de possibilidades de outros modelos se faz mister. 

Dessa forma, a relação entre o modelo em camadas proposto por Fransman 

(2002b) e a tipologia de modelos de negócio trazida por Tapscott, Ticoll e Lowy 

(2000) pode ser vista na figura 8: 
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Fig. 8 – Modelo em camadas do setor de telecomunicações e modelos de negócio 
 

 

Fonte: Adaptado de Tapscott, Ticoll e Lowy (2000),  
Fransman (2002b) e Osterwalder, Pigneur e Tucci (2005) 
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2.2 Gestão de portfólios e projetos de TICs 

2.2.1 Estratégia e a gestão de portfólios 

 

Um dos conceitos centrais do presente estudo é a gestão de portfólios, a 

qual dedica aqui especial atenção ao discorrer sobre a mesma conectando-a à 

estratégia. O interesse pelo tema nasce da necessidade das organizações 

preocupadas com a sua performance organizacional em identificar, analisar, 

selecionar, balancear e, por fim, implementar seus projetos de investimento, 

independente do grau de P&D – Pesquisa e Desenvolvimento envolvido. O 

estudo seminal de Cooper, Edgett e Kleinschmidt (1999) revela a importância de 

uma análise detalhada e periódica, por meio de faseadas seleções e priorizações 

facilitadas por scores, que normalmente leva às melhores escolhas estratégicas. 

Entretanto, ao contrário do que se poderia imaginar, apesar da prevalência de 

abordagens financeiras estas têm culminado em resultados pouco apreciáveis 

sob o ponto de vista de desempenho organizacional, de acordo com estes 

autores. No estudo anualmente conduzido pelo Project Management Institute – 

PMI denominado Pulse of the Profession revela que o baixo grau de maturidade 

das organizações para conduzir seus projetos tem impacto bastante negativo 

sobre diversas dimensões dos projetos (prazo, orçamento, objetivos de negócio, 

etc.) tendo atingido patamares de até 9,7% de perdas do investimento 

(ALMEIDA, 2017; ALMEIDA e MARQUES, 2017).  

Especificamente, a ausência da gestão de portfólios contribui com perdas 

de até 13 vezes maiores dos investimentos e a consequente falha de suas 

estratégias de mudança (PMI, 2015 e 2017d). Tal efetividade no uso dos 

recursos (RAYNEY, 2008), em termos de práticas de mercado se dá por meio 

da compreensão de dois indicadores do EVA - Valor Econômico Agregado usado 

por empreendedores e investidores, conforme ensina Rainey (2008): ROE – 

Return on Equity ou Retorno sobre o patrimônio líquido, calculado dividindo-se o 

lucro líquido sobre o patrimônio líquido; e ROA – Return on Assets ou Retorno 

sobre os ativos, que refletirá a capacidade dos ativos em gerar resultados 

financeiros e é obtido dividindo-se o lucro líquido pelo total dos ativos. A visão 

em perspectiva da efetividade no uso dos recursos organizacionais é coincidente 

com a de Archibald e Archibald (2016), que entendem portfólio como um 
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agrupamento de projetos e programas com o objetivo de uso efetivo dos 

recursos, compreendendo três categorias: criação de valor, melhoria de 

processos de negócio e uma necessidade normativa ou legal. 

Em especial, os ativos tecnológicos (MELLO, 2009) merecem especial 

atenção pois apesar de estarem protegidos por meio de patentes em indústrias 

onde este tipo de forma de apropriação não é visto como via de obtenção de 

vantagem decorrente da inovação, poderão ser utilizadas como mecanismos de 

mensuração do valor destes ativos. Nesse sentido, a criação de cenários 

enquanto uma visão parcial internamente consistente que ofereça aos decisores 

um insight do que poderá vir a ser o futuro pode ser bastante útil, desde que esta 

informação não esteja dessincronizada com o mercado e momento de tomada 

de decisão. 

Por intermédio destes dois indicadores financeiros fundamentais, estão 

embutidos tanto os custos de empreender com os recursos internos quanto o de 

acesso aos recursos dos investidores internos e externos. A conexão entre 

estratégia e os indicadores acima mencionados além de outros de natureza mais 

objetiva, atinentes ao processo decisório em si, muitas vezes é dificultada pelo 

distanciamento do processo de formulação estratégica e das ferramentas típicas 

das finanças corporativas, conforme indicam os estudos de Trigeorgis e Smit 

(2004). 

Entretanto, a gestão de portfólio sob o ponto de vista de diversificação de 

investimentos e consequente diluição de seu inerente risco, busca otimizar a 

efetividade dos investimentos em projetos de novos produtos, novos processos 

e até mesmo novos modelos de negócio (OSTERWALDER, PIGNEUR e TUCCI, 

2005).  

Da mesma forma, uma dada organização ao visualizar as competências 

(PRAHALAD e HAMEL, 1997) e capacidades (BARTON, 1992; BIEDENBACH e 

MÜLLER, 2012) que possui e aquelas que deverá desenvolver pode inclusive se 

ver obrigada a tomar decisões de investimento em integração ou mesmo de 

contratação ou aquisição de ativos complementares (TEECE, 1986; GALINDO, 

2008) que possam ser necessários para maximizar os resultados de seu portfólio 

de projetos de transformação digital. Em específico, Biendenbach e Müller 
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(2012) apontam uma correlação entre as capacidades de absorção, inovativa e 

de adaptação a um desempenho superior no nível do portfólio. Esta visão 

coaduna com a perspectiva de Cohen (1990) com respeito a diversidade de 

conhecimentos que tanto indivíduos quanto as organizações das quais estes 

fazem parte, necessitam possuir interna e externamente para articular novos 

conceitos, gerando cenários futuros que permitam incorporar as inovações e 

dirigir a transformação digital pretendida. 

Assim, a perspectiva da diversificação e seus inúmeros benefícios 

assenta suas raízes no seminal trabalho de Markowitz (1959), dedicado a 

compreender o comportamento do risco de uma carteira de investimentos em 

ações de mercado e traduzir seu risco em termos do desvio-padrão de seus 

ativos, analisados individualmente e em grupo. Paralelamente, no âmbito das 

organizações, os projetos e programas possuem um comportamento similar, já 

que também apresentam risco e incertezas que, muitas vezes, são de difícil 

mensuração (PERMINOVA, GUSTAFSSSON e WIKSTRÖM, 2008).  

Uma dimensão complementar evidenciada por diversos estudos é 

justamente a dificuldade em selecionar e priorizar projetos (COOPER, EDGETT 

e KLEINSCHMIDT, 1999; LARIEIRA e ALBERTIN, 2015). Sabe-se também que 

valorar benefícios intangíveis muitas vezes requer um nível de abstração grande 

e frequentemente estará enviesado de forma otimista ou pessimista em suas 

estimativas. Dessa forma, o PMI (2017b) pontua que uma valoração mais 

razoável se dá pela inclusão tanto dos elementos tangíveis quanto dos 

intangíveis, desde que feitos no nível da gestão de programas, já que a sua 

norma para gestão de portfólios não se aprofunda neste tema.  

O IT Governance Institute (2008, p. 16) por sua vez, percebe a gestão de 

portfólios de TIC como um “agrupamento de objetos de interesse (programas de 

investimento, Serviços de TIC, Projetos de TIC, outros ativos ou recursos de TIC) 

gerenciados e monitorados a fim de otimizar a geração de valor para o negócio”. 

Certamente, tal pragmatismo é necessário porque nem sempre a gestão de 

projetos, programas e portfólios se dá de forma tão equilibrada como se supõe, 

dado que o número de projetos em grandes organizações supera, em muito a 

disponibilidade de recursos, sejam estes operacionais ou gerenciais aptos a 
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abordar as questões típicas de programas (como a gestão de benefícios e 

criação de capacidades, por exemplo) e de portfólio (como a avaliação e seleção, 

priorização e otimização).  

Há que se considerar também que quanto maior o perfil inovador da 

organização, tanto maior deverá ser o esforço de selecionar, priorizar e muitas 

vezes, abortar projetos que não trazem o vislumbre de retornos tangíveis, pois 

no final das contas, o que atrai e seguirá atraindo novos investidores (por 

exemplo, por meio de mecanismos de captação de recursos como debêntures, 

abertura de capital, dentre outros) para além daqueles que frequentam a reunião 

do board em qualquer economia capitalista madura, são as possibilidades de 

retorno no curto e médio prazo. O grande problema por trás da seleção e 

priorização na visão de Baculard (2017), é decorrente do eterno dilema 

organizacional de lidar com a escassez de recursos, muitas vezes altamente 

especializados e, criteriosamente alocar tais recursos entre os objetivos 

organizacionais de curto prazo, de natureza mais rotineira e os projetos que 

visam contribuir com o desempenho organizacional no longo prazo (TUSHMAN 

e O'REILLY,1996). 

Diante da diversidade de iniciativas criadas a partir do desdobramento da 

estratégia organizacional, em especial na área de Tecnologia da Informação 

envolvida diretamente neste estudo, a grande diversidade de projetos de 

variados tamanhos e relevâncias para o negócio faz com que a gestão de 

portfólios de tecnologia da informação e comunicação (PLATJE, SEIDEL e 

WADMAN, 1994; ARCHER e GHASEMZADEH, 1999; PATANAKUL, 2015) seja 

especialmente desafiadora, sobretudo no contexto de incerteza associado aos 

projetos e programas de transformação digital.  

Sabe-se também que no nível do portfólio a combinação dos projetos é o 

principal elemento potencializador de sua performance, ainda que a capacidade 

de gestão dos projetos tomados individualmente necessite intensamente do 

trabalho do gerente de projetos (MARTINSUO e LEHTONEN, 2007). Existe 

também a percepção de que há limitações decorrentes da leitura da gestão de 

portfólio como um processo meramente racional de decisão, uma vez que as 

respostas às incertezas e complexidades inerentes do ambiente em que se situa 
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sugerem que os mesmos se revelam sob a forma de negociações e barganhas 

(por recursos especializados e financeiros) e reconfiguração estrutural na busca 

por patrocínio executivo (MARTINSUO, 2013; SAATY, 2008).  

Na visão de Martinsuo, Korhonen e Laine (2014) existe toda uma cadeia 

de incertezas que permeiam a gestão de portfólios, indo desde a ameaça de 

vieses em sua estruturação até dominância de processos racionais, gerando 

oportunidades de identificar mecanismos mais assertivos no controle destas 

incertezas, que habilitam a gestão de portfólios como uma capacidade dinâmica, 

conforme proposto por Killen e Hunt (2010). 

Particularmente interessante para este estudo são as reveladoras 

conclusões de Dannels e Kleinschmidt (2001) ao notarem que a avaliação e 

seleção de produtos inovadores deve levar em conta o grau de ajuste destes 

com as competências tecnológicas e de marketing. Ou seja, a organização não 

deveria se sentir compelida a lançar produtos inovadores que requeiram uma 

tecnologia desconhecida para o negócio, tampouco onde a pouca experiência 

no mercado-alvo seja vista como um potencial problema. Como uma parte dos 

projetos de transformação digital irá invariavelmente, focar no desenvolvimento 

de soluções e serviços inovadores, este poderá ser um importante elemento a 

ser levado em conta nos critérios de análise de um portfólio de projetos de 

transformação digital. No estudo conduzido por Killen, Hunt e Kleinschmidt 

(2008) compreendendo portfólios de organizações que buscavam inovar em 

produtos e serviços identificou-se que as práticas de gerenciamento de portfólio 

podem ser vistas de forma relativamente universais e homogêneas apesar das 

organizações baseadas em serviços serem mais jovens. 

Uma das estratégias para aliviar as tensões decorrentes de um ambiente 

de múltiplos projetos é a adoção de gestão em camadas, conforme preconizado 

pelo Project Management Institute – PMI em suas reconhecidas publicações 

acerca dos três elementos em tela: projetos, programas e portfólios. Segundo o 

PMI (2017a, p.4) entende-se projeto como um “esforço temporário empreendido 

para criar um produto, serviço ou resultado único”. Quando compreendida a 

complexidade daquilo que a organização almeja atingir, muitas vezes esta pode 

se ver obrigada a desmembrar este projeto inicial de complexidade elevada em 
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outros projetos menores com escopo reduzido e, portanto, mais gerenciáveis. 

Neste nível de gestão, o projeto pode ser normalmente medido em termos de 

sucesso por meio de métricas de fácil mensuração como prazo de entrega, sua 

qualidade, seus atributos de valor, e sua observância aos custos previstos. 

Em se tratando de lançamento de novos produtos ou serviços, existem 

outros aspectos que precisam entrar em cena a fim de sustentar este produto ou 

serviço por meio de seu ciclo de vida. Com esta finalidade, entra em cena uma 

camada superior de gestão denominada gestão de programas que permite aferir 

sua eficiência e eficácia a partir de um patamar superior onde o programa 

geralmente tem seu sucesso atribuível ao grau de atendimento aos benefícios 

para os quais foi concebido. Pela sua natureza, tais benefícios normalmente 

pouco tangíveis, muitas vezes são percebidos indiretamente pela organização 

executora como por exemplo as sinergias de escopo e escala obtida entre os 

projetos que compõem o programa, bem como o aprendizado compartilhado que 

advém deste (PMI, 2017c).  

Dessa forma o PMI (2017a, p. 11) define programa como “grupos de 

projetos gerenciados de forma coordenada visando obter benefícios e controle 

que não seriam obtidos se gerenciados individualmente, podendo incluir algum 

trabalho contínuo”. Neste ponto, nota-se a entrada em cena de um eventual 

componente adicional de rotina, decorrente da implementação do programa.  

É, portanto, natural a inferência de que um programa de sucesso, 

possivelmente acarretará necessidades de trabalho adicional com 

características de rotina que, invariavelmente, competirão pelos já exíguos 

recursos alocados nos projetos em carteira, bem como para os novos projetos 

que podem surgir. No caso de programas que visam transformar a organização 

digitalmente, isso se torna especialmente importante, uma vez que estes 

programas transformacionais ou estratégicos, frequentemente incluem diversos 

projetos e operações contínuas conforme ensinam Archibald e Archibald (2016). 

Assim, a relação entre a estratégia do negócio e suas interações com as três 

camadas de gestão pode ser exprimida por meio da figura 9.  
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Fig. 9 – Contexto organizacional da gestão de portfólios –  
ênfase em avaliação e seleção de projetos estratégicos 

 
 

 

Fonte: Adaptado de PMI (2017b) e PMI (2016) 
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Nela é possível perceber porque o potencial de energia dispendida nos 

três níveis (projetos, programas e portfólios) nem sempre é compatível com os 

recursos aportados, traduzindo o baixo grau de maturidade em gestão de 

projetos observado nos estudos de benchmarking conduzidos pelo PMI em 2013 

contando com 676 organizações distribuídos em 9 países distintos e 18 setores 

de atividade. Neste estudo é possível identificar que 82% das organizações 

participantes não dispunham de mecanismos de monitoramento de seu portfólio 

e que somente 25% das respondentes afirmavam possuir um racional claro e 

estruturado para selecionar e priorizar seus projetos.  

O padrão para gerenciamento de portfólios oferecido pelo PMI, 

denominado The Standard for Portfolio Management® de origem americana foi 

recentemente revisado em 2017, e resguarda semelhanças com o seu par 

fomentado desde 2011 pelo governo britânico e denominado MoP® – 

Management of Portfolios. Em linhas gerais, ambos padrões são largamente 

utilizados por seus praticantes, apesar das pequenas diferenças entre suas 

abordagens; o padrão americano baseia-se no ciclo de vida do portfólio que é 

permeado por seis domínios de gestão do desempenho do portfólio, enquanto 

que o padrão britânico oferece princípios e filosofia para o gerenciamento de 

portfólios com um grande enfoque nas questões relativas a competências, 

indivíduos e ao clima organizacional (KILFORD, 2016; PMI, 2017b; AXELOS, 

2011). Na tabela 1 encontra-se um breve comparativo das abordagens 

americana e britânica em seus padrões de gerenciamento nos três níveis: 

projeto, programa e portfólio em suas versões mais recentes: 
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Organismo 
& 

Padrão 

Camada de gestão 

Projetos Programas Portfólios 

PMI  
(2017) 

PMBOK Guide® Standard for Program Management® 
Standard for Portfolio 

Management® 

foco em processos de gestão, áreas de conhecimento, atividades de suporte e domínios de gestão 

49 processos 42 atividades de suporte 41 atividades de suporte 

5 grupos de 
processos 

3 estágios do ciclo de vida 4 estágios do ciclo de vida 

10 áreas de  
conhecimento 

5 domínios de gestão da performance 
6 domínios de gestão da 

performance 

AXELOS  
(2011) 

PRINCE2® MSP® MoP® 

foco em princípios, processos, temas e práticas 

7 princípios 7 princípios (anel externo) 5 princípios 

 7 processos 6 processos / fluxo de transformação (anel interno) 5 práticas de entrega 

7 temas 9 temas - governança (anel intermediário) 7 práticas de definição 

ambiente / contexto organizacional 

FONTE: Elaboração própria a partir de Axelos (2011) e PMI (2017a, 2017b, 2017c) 

O padrão fomentado pelo IT Governance Institute (2008) também se 

estrutura ao redor de processos de gestão visando assegurar a geração de valor 

habilitada pelas TICs, apesar de diferir claramente a porção de gestão dos 

investimentos daquela articulada pela gestão de portfólios. Estruturada de forma 

similar, a norma ISO 21505:2017 em recente processo de atualização da 

também correlata brasileira NBR ISO/IEC 21504:2016, oferece diretrizes sobre 

a gestão de projetos, programas e portfólios no formato de um guia para 

organizações públicas e privadas. 

Partindo-se da estratégia, a organização precisará definir seu 

posicionamento com relação à inovação e de que forma desdobrará sua missão 

de se transformar digitalmente em termos de estratégias inovativas que ao longo 

do processo, implicarão nos projetos e programas compreendidos como 

transformacionais ou estratégicos (ARCHIBALD e ARCHIBALD, 2016). 

Freeman e Soete (2008) indicam que as estratégias inovativas estariam 

classificadas em cinco diferentes tipos: ofensivas, defensivas, imitativa, 

dependente, tradicional e oportunista. Antes de explorar as nuances de cada 

uma delas, cabe ressaltar que a combinação destas com as estratégias 

genéricas de diferenciação, liderança em custo e enfoque, conforme a 

Tabela 1 – Comparativo entre padrões PMI e Axelos 

 



66 

 

 

perspectiva de Porter (1986) não se dá de forma tão imediata como se poderia 

supor. Uma vez que o sucesso nos empreendimentos inovadores certamente 

dependerá da articulação, mobilização e todo o trabalho de integração dos 

recursos internos (executivos da alta gestão, pesquisa e desenvolvimento, 

esforços de marketing, recursos financeiros, etc.) e os recursos exógenos à 

organização (clientes existentes e potenciais, fornecedores e os institutos que 

porventura venham a colaborar no fomento ou pesquisa em si), segundo 

asseveram Tidd, Bessant e Pavitt (2013). 

Fica cada vez mais claro que o grau de maturidade da organização para 

lidar com seus projetos, programas e portfólios influi diretamente na sua 

capacidade de se beneficiar da inovação de forma integral. Logo, a missão do 

gestor por intermédio do EGP – Escritório de Gerenciamento de Projetos ou 

outras estruturas organizacionais que integrem suas iniciativas de inovação, 

requer ampla capacidade de leitura das interações entre os projetos e programas 

face a estratégia inovativa mais aderente ao rol de recursos e competências 

disponíveis (PRAHALAD e HAMEL, 1997; HOBBS, AUBRY e THUILLIER, 2008; 

AUBRY et al., 2010; VERZUH, 2015; PMI, 2017a). 

É importante ressaltar que nem sempre uma descoberta científica 

constitui-se como essencial para inovações bem-sucedidas, muito embora o 

acesso ao estoque de conhecimento prévio seja, de acordo com os estudos de 

Freeman e Soete (2008), essencial para que floresça a inovação. Nesse sentido, 

as organizações que adotam a estratégia inovativa ofensiva buscam por meio do 

exercício de suas fortes relações com a Ciência e Tecnologia mundiais, 

fortalecer seu posicionamento em P&D e capacidade de rápida exploração de 

oportunidades de forma combinada ou isolada, em que se estabelecem por meio 

de liderança técnica ou captura de market share (FRANSMAN, 2002b).  

Entretanto, cabe salientar que é muito difícil perseguir esta estratégia de 

forma consistente por muito tempo com um grau de sucesso razoável. Em 

especial, a perspectiva de Fransman (2002a) traz luz às questões relativas ao 

setor de telecomunicações que evidenciam as falhas de análise do contexto dos 

participantes desta indústria que os colocou em uma posição pouco defensável, 

como veremos mais adiante. 
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Quando o pioneirismo está centrado em esforços de P&D, a recuperação 

do investimento (que pode levar muitos anos, sem qualquer retorno financeiro), 

bem como o custo das falhas poderá passar pela proteção por meio das patentes 

que poderão oferecer benefícios como a eventual obtenção de posição 

monopolística e fontes de receita adicionais via licenciamento. Conforme o 

entendimento de Freeman e Soete (2008, p. 468), tal é o papel da geração e 

processamento de informações que este autor ressalta a importância da 

permissividade na comunicação intra-organizacional e para além das fronteiras 

organizacionais.  

Outra nuance digna de nota sobre as organizações que adotam esta 

postura estratégica diz respeito ao fato de assim se comportarem para garantir 

o afastamento das imitadoras e estender sua soberania em termos de design 

dominante e retorno financeiro decorrente da padronização (FEATHERSTON et 

al., 2016). Um dos grandes desafios no desenho de estratégias líderes se dá, 

justamente, pela característica intrínseca de tecnologias emergentes que 

possuem não linearidade, alta complexidade e incertezas que dificultam o 

estabelecimento e diferenciação de padrões de facto e de mercado conforme 

enfatiza Featherston et al. (2016). Elucida ainda que, em muitos casos, a 

padronização terminou por contribuir justamente em contrário, uma vez que 

restringiu opções alternativas, causando situações monopolísticas.  

Ainda que Nelson e Winter (1977) e Schumpeter (1984) sustentem que a 

manutenção de uma posição monopolística é uma questão circunstancial devido 

à onipresença da concorrência, a perseguição deste tipo de estratégia 

caracteriza a captura de um posicionamento privilegiado frente aos demais 

participantes. Fato é que os early adopters tomam posições ex ante, com 

respeito a tecnologias e assumem riscos de aprisionamento (lock in) que podem 

comprometer a sua competitividade no médio e longo prazo (FREEMAN e 

SOETE, 2008). 

Em contraponto à estratégia anterior, a estratégia inovativa defensiva 

busca tirar vantagem com relação à sua agilidade para, rapidamente, responder 

aos movimentos estratégicos das líderes. Na ocorrência de brechas 

imediatamente identificadas de preço-desempenho, buscam estruturar equipes 
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de projetos que nem sempre possuem as capacidades necessárias para as 

inovações mais originais, mas que também não desejam ficar muito atrás das 

ofensivas. Freeman e Soete (2008) salientam ainda que a P&D defensiva no 

contexto destas estratégias pode ser compreendida até mesmo como um seguro 

que oportunize uma reação adequada aos movimentos das concorrentes, 

sobretudo por entender com base em diversos estudos anteriores que a P&D 

industrial de países líderes é essencialmente de natureza defensiva ou imitativa.  

Segundo Quinn (1985) as organizações com este perfil podem, a 

depender da escala do lançamento, alterar a estrutura de reporte a fim de que 

se obtenha proximidade da equipe do projeto e o devido foco nos recursos 

necessários. Sem perder a busca da diferenciação por meio do baixo custo, o 

desenvolvimento experimental e os projetos assumem grande importância, pois 

em certas condições o custo da estrutura de respostas rápidas que propiciem a 

desejada flexibilidade pode superar o custo de adotar uma estratégia inovativa 

ofensiva (MATT, HESS e BENLIAN, 2016). Esta situação propicia que as 

iniciativas de marketing, vendas e até serviços técnicos sejam necessárias para 

conseguir o market share almejado que não seria possível pela sua originalidade.  

Como se posiciona de forma intermediária entre as líderes (ofensivas) e 

as imitativas (seguidoras lentas), sua intenção busca promover um fluxo de 

pequenas melhorias contínuas ainda que seu foco seja, assim como no caso das 

ofensivas, assentado em longo prazo. Freeman e Soete (2008) apontam que sua 

visão de longo prazo tende a ser um pouco especulativa, já que seu 

distanciamento da comunidade científica e tecnológica não lhe aufere condições 

de fazer previsões mais assertivas com relação à tecnologia. Assim, seu apetite 

pelo risco tende a ser mais tímido quando comparado ao das ofensivas, 

terminando por fazer uso distinto das patentes quando comparado às ofensivas, 

já que em geral, a patente é vista como um mal necessário. 

Naturalmente, pode ocorrer uma estratégia híbrida destas duas primeiras 

estratégias em linhas de produtos distintas, principalmente quando 

considerarmos os projetos de plataforma digitais (OLLEROS, 2008). Da fusão da 

estratégia corrente da organização com aquela dita emergente ou pretendida, 

Porter (1986) elabora um panorama de análise breve do portfólio, porém 
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bastante consistente quando da construção dos perfis de resposta concorrencial 

dos participantes ao classificá-los como movimentos ofensivos ou com viés de 

capacidade defensiva. Os movimentos ofensivos dos concorrentes, na visão de 

Michael Porter, estão diretamente conectados com a satisfação com a posição 

atual, o movimento mais provável seguido de sua intensidade e seriedade destes 

movimentos estratégicos.  

Da mesma forma, as capacidades defensivas dos concorrentes podem 

ser analisadas com relação a sua vulnerabilidade, ameaça ou provocação e, por 

fim, a eficácia da retaliação defensiva, já que grande parte das ameaças quando 

percebidas tendem a ser desproporcionas. Percebe-se, aqui, uma clara conexão 

entre as análises que poderiam ser feitas pelas adotantes de estratégias 

ofensivas e defensivas ao assumirem cada uma das posturas e a 

correspondente perspectiva de seu oponente. Evidências tornam-se claras entre 

os movimentos estratégicos de cada participante e a antecipação dos próximos 

movimentos com assimetria de informações e de portfólios de produtos e 

projetos com graus distintos de inovação e volume de investimentos de cada 

participante do setor (RASMUSEN e BLACKWELL, 1994). 

Do ponto de vista de adoção, as três seguintes estratégias (imitativa, 

dependente ou tradicional) são na opinião de Freeman e Soete (2008), 

predominantes em países em desenvolvimento como o Brasil. Por outro lado, 

em indústrias específicas onde o Sistema Nacional de Inovação Brasileiro, 

somado a incentivos governamentais apropriados, tenham favorecido um 

avanço em áreas como aeronaves, petróleo e gás e biotecnologia, não quer dizer 

necessariamente que estas indústrias tenham se estabelecido em uma rotina 

inovativa, ainda que mostrem resultados interessantes. 

Partindo-se dessa premissa, e levando em conta o cenário pós-

privatização do setor de telecomunicações, há uma expectativa de que as 

operadoras, ponto focal deste estudo, exibam em sua grande maioria uma 

dessas três estratégias. Sustentando esta mesma linha de raciocínio, estão os 

estudos de Fleury e Fleury (2003) e Brufalo e Maculan (2000). De acordo com 

este último, não houve uma preocupação em fomentar, sobretudo com a 

chegada de novos fabricantes estrangeiros de equipamentos de 
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telecomunicações, um sistema inovativo que permitisse interações mais intensas 

de transferência de tecnologia ou mesmo de busca de patentes.  

No passado, os laboratórios de grandes operadoras de telecomunicações 

como o CPQD – Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações 

e a própria Telebrás eram responsáveis por grande parte da P&D deste setor, o 

que se alterou significativamente com a saída do estado de seu papel central em 

diversos países, na visão de Fleury e Fleury (2003). 

Dessa forma, organizações que adotam a estratégia imitativa assim o 

fazem buscando não somente o acesso facilitado pelo caminho já trilhado por 

outras, mas também por entender que pode se beneficiar dos erros cometidos 

pelos ofensivos e defensivos. Notadamente, quanto maior o ritmo ditado pelas 

ofensivas e defensivas, menor será o dano causado pela presença da detentora 

de estratégia de clara imitação. Isso, sem dúvida, requer elevada capacidade 

técnica acumulada via a obtenção de know-how, que geralmente é absorvido por 

meio do próprio sistema educacional do país, calcando-se em trabalhos 

pioneiros de outros participantes na mesma indústria que tenham feito o trabalho 

inicial, na visão de Freeman e Soete (2008).  

Como sua perspectiva sobre o papel das patentes é mais periférico em 

sua estratégia, pode até vir a obter alguma receita marginal oriunda de patentes 

secundárias, mas estas dificilmente excederão seus custos na obtenção de 

know-how e licenciamento. Metaforicamente, Freeman e Soete (2008, p. 475, 

grifo do autor) enfatizam que elas “tentarão competir por meio do 

estabelecimento de uma posição de patentes independentes, ao invés de 

simplesmente obterem uma licença, mas caso a consigam, isso normalmente 

será com a finalidade de usá-la como trampolim”. Isso não quer dizer que as 

organizações imitativas não possuam suas vantagens que podem cobrir desde 

vantagens tarifárias, acesso a insumos de forma privilegiada ou mesmo 

derivados de sua eficiência administrativa. Dado o caráter das vantagens acima, 

é razoável supor que o surgimento de competidores com um perfil imitativo é 

função direta da interferência governamental e do manuseio das políticas 

institucionais, na medida em que estas também colaboram com características 

do próprio produto que viabilizam os imitadores.  
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No caso do setor brasileiro de telecomunicações, a presença do órgão 

regulador estabelecido no formato da Anatel – Agência Nacional de 

Telecomunicações cumpre este papel desde novembro de 1997 por meio da 

LGT - Lei Geral de Telecomunicações sob número 9.472 de 16 de julho de 1997, 

estabelecendo-se como a primeira agência reguladora do país. 

O papel desempenhado por grande parte das organizações que atribui a 

seus clientes o fornecimento das especificações técnicas para seus novos 

produtos coloca a adotante da estratégia inovativa dependente em uma posição 

subordinada ou mesmo satélite quando comparada aos seus pares anteriores. 

Nesse sentido, sua dinâmica é a de produzir componentes sob encomenda para 

grandes organizações de países mais industrializados.  

Em certa medida, parece correta a acepção de Freeman e Soete (2008) 

para o papel que as multinacionais instaladas no Brasil possuem quando 

comparadas às suas matrizes localizadas nos EUA, Europa e Ásia. Apesar de 

sua condição secundária, é fato que as dependentes gozam de uma posição 

bastante confortável, pois podem obter lucro razoável em função de seus custos 

de gestão relativamente baixos. Podem também ser alvos atraentes para uma 

aquisição com a finalidade de obter integrações horizontais ao longo da cadeia 

produtiva, já que seu tamanho com relação a seus subsequentes a torna 

enfraquecida. Notadamente, possui poucas iniciativas de projetos de produto ou 

mesmo P&D, o que permite certa inferência com relação a sua baixa maturidade 

para lidar com a inovação já que esta é orientada por meio de bons projetos por 

meio da sadia gestão do portfólio.  

A estratégia inovativa tradicional é típica de organizações que possuem 

produtos que mudam pouco por conta da quase imperceptível pressão 

concorrencial e clientes pouco exigentes. Por estarem pouco pré-dispostas ao 

realizarem acoplamento com organismos científicos e de pesquisa, pouco 

poderão promover de forma autônoma para melhorar seus produtos. A 

tecnologia de que dispõem está baseada nas habilidades técnicas de seu 

pessoal já que possivelmente não promove a gestão do conhecimento, pois 

possui insumos científicos mínimos ou ainda inexistentes, na perspectiva de 

Freeman e Soete (2008). 
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Por sua vez, na estratégia inovativa oportunista caberá a identificação de 

janelas de oportunidade que indiquem demandas desatendidas em nichos 

específicos ou mesmo segmentos de rápida mudança, sem entretanto requerer 

grandes dispêndios de P&D, ainda que estas oportunidades estejam em setores 

intensivos em P&D. Trata-se, portanto, de iniciativas visionárias que 

possivelmente surgem a partir de outras posturas, em linhas de produto distintas, 

e sugerem uma interessante combinação com as demais estratégias. 

Tendo em mente que os participantes do setor de telecomunicações 

poderão adotar estratégias inovativa distintas, apesar de fatores condicionantes 

como os vistos anteriormente, naturalmente o desdobramento destas estratégias 

irá ocorrer no portfólio de projetos de TICs e nesse sentido, a transformação 

digital estará refletida em múltiplos projetos, agrupados ou não no formato de 

programas que precisarão ser avaliados e selecionados remetendo-se sempre à 

estratégia definida (ARCHIBALD e ARCHIBALD, 2016). 

2.2.2 Decisão Empresarial usando cenários  

 

Um dos grandes problemas ao lidar com a incerteza pode ser observado 

no simples fato de que as previsões de receitas de caixa futuro e suas 

variabilidades serem bastante subjetivas e até mesmo arbitrárias, fato que pode 

dificultar a sustentação das mesmas perante os demais participantes da decisão 

de investimento que, frequentemente, se dá de forma colegiada e remeterá à 

estratégia deliberada. Da mesma forma, há que se considerar que qualquer 

alteração nos planos de investimentos feitos a priori é feita enquanto uma 

miríade de novos fatos surge, trazendo ainda mais risco e incerteza à qualidade 

da decisão, sobretudo as associadas às atividades inovativas, por estarem 

associadas a algum grau de investimento adicional com foco no longo prazo, 

ainda que este não envolva pesquisa e desenvolvimento (P&D).  

Pensando ainda na inovação como um desdobramento da estratégia com 

diretrizes, criação de novas capacidades derivadas de programas, projetos e 

resultados no curto, médio e longo prazos, uma vez atingido o platô de 

maturidade com o estabelecimento do design dominante, a contabilização da 

redução dos retornos com a inovação deve sempre ser considerada 
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(FEATHERSTON et al., 2016). Nesse sentido, o uso de cenários como 

ferramenta de planejamento estratégico ganhou corpo a partir da década de 

1960, quando executivos da Royal Dutch Shell aprimoraram o conceito que 

pavimentou uma boa resposta da organização, frente ao choque do petróleo 

ocorrido em 1973, com efeitos tanto do lado da demanda e oferta, bem como a 

sua repercussão 8 anos mais tarde com a guerra entre Irã e Iraque, que 

propiciaram a abrupta queda do preço do barril. 

Segundo Chermack, Lynham e Ruona (2001) ao buscar as raízes do 

planejamento facilitada por cenários ficou evidente, assim como diversas outras 

técnicas e descobertas científicas, que o termo foi cunhado no ambiente militar 

já nos anos 1940, onde a antiga RAND Corporation, empenhada em 

desenvolvimento de armamentos com grande uso de P&D e tecnologia 

empregou o termo chamando-o de futuro-agora. Deste ponto em diante o 

interesse das corporações aumentou drasticamente em face do sucesso obtido 

pela Royal Dutch Shell e, anos mais tarde formatado por Schwartz (1996), 

executivo da organização. Obviamente, existem inúmeras visões com respeito 

ao uso de cenários para fins de planejamento estratégico, dentre as quais Porter 

(1986) refere-se a ela como “visões parciais, internamente consistentes de como 

o mundo será no futuro e que podem ser escolhidas de modo a limitar o conjunto 

de circunstâncias que podem vir a ocorrer”.   

Em linhas gerais o raciocínio sobre o futuro pode ser subdivido em 

categorias, onde incluem-se os cenários ou visões de futuro, de acordo com Dos 

Santos (2011) que podem ser possíveis, prováveis e desejáveis.  

O estudo de Schoemaker (1995), por sua vez, infere que os cenários 

devem ser percebidos como uma metodologia que permite imaginar contextos 

futuros sob os quais a organização pode tomar suas decisões, oferecendo 

inclusive diversos exemplos de companhias de diferentes setores que se 

beneficiaram da metodologia. Assevera ainda que o planejamento por meio de 

cenários busca compensar dois erros comuns e que atuam no limite das 

possibilidades: a subestimativa e a superestimativa.  

No caso da Royal Dutch Shell, a percepção de que os cenários poderiam 

ser mais eficazes do que as simples previsões foi chave em sua decisão de 
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vender seu excesso de petróleo antes da queda ocorrida em 1981 (WACK, 

1985). O autor ironiza em seu texto afirmando que o problema com as previsões 

reside no fato de que muitas vezes as previsões podem ser certeiras, desde que 

o status quo não seja alterado e o mundo conspire a seu favor. A verdade é que 

a tecnologia e sua capacidade de alterar padrões de comportamento dos 

indivíduos, das organizações e da sociedade, vem há muito tempo, sendo 

estudada sob diversas perspectivas. Qualitativamente, a utilização de cenários 

pode colaborar no sentido de aceitar a incerteza e incorporá-la ao racional do 

processo decisório (WACK, 1985).  

Na linha mais quantitativa, as opções reais ajudam na precificação desta 

decisão frente às incertezas, evitando as armadilhas que técnicas como VPL - 

valor presente líquido e Payback normalmente oferecem (TRIGEORGIS e SMIT, 

2004). Lee, Song e Park (2015) propõe até mesmo uma solução mais robusta 

que busca equacionar os distintos cenários tecnológicos visando obter uma 

trajetória tecnológica empregando complexos mecanismos de redes bayesiana 

aliado à análise de estado atual e de sensibilidade sem, porém, expandir este 

ferramental para um cenário de múltiplas tecnologias impactando de forma 

simultânea a estratégia e seu desdobramento.  

Já na abordagem visual oferecida por Phaal e Muller (2009), o 

mapeamento das possíveis estratégias traduzidas pelos diversos cenários 

observa interessantes intersecções com este estudo por permitir, de forma mais 

conceitual, as múltiplas interações resguardadas nas TICs, em especial àquelas 

identificadas como vetores da transformação digital (WEF, 2017a). 

No artigo em que Pierre Wack (1985) relata com detalhes o processo de 

geração de cenários no ambiente de alta complexidade e incerteza comuns ao  

negócio de petróleo e gás, uma frase em especial proferida por André Bénard, 

então executivo da Royal Dutch Shell, chama a atenção e, de certa forma, 

confirma a escolha deste conceito para o presente estudo:  “ A experiência nos 

ensinou que a técnica de cenários é muito mais propícia ao forçar as pessoas a 

pensarem sobre o futuro do que outras técnicas de previsão que utilizamos 

anteriormente” (WACK, 1985, p.2).  
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Uma breve revisão bibliográfica mostra, entretanto, que o conceito em si, 

embora amplamente utilizado por organizações que possuem recursos 

financeiros, pessoal capacitado e tempo, está longe de ser uma unanimidade 

quanto ao grau de impacto na performance organizacional, mais 

especificamente na confiança dos especialistas responsáveis na geração dos 

cenários (CHERMACK, LYNHAM e RUONA, 2001; PHADNIS et al., 2015).  Para 

propiciar um maior nível de confiança, dentre os dez passos sugeridos por 

Schoemaker (1995), o terceiro destes é justamente o da identificação de 

tendências, também enfatizado por Dos Santos (2011).  

Em especial, no caso da transformação digital, será particularmente 

interessante observar quais potencialmente podem afetar múltiplas indústrias e 

em que momento.  

Nesse sentido, a série histórica oferecida pela consultoria Gartner e 

estruturada por Linden (2003) na figura 10, com respeito às tecnologias 

emergentes, permite entender seu ciclo de vida por meio de seu ápice e platô e 

constitui-se em um excelente artefato durante a consecução das atividades de 

planejamento por meio de cenários e, sobretudo, para fins de avaliação e 

seleção de projetos de transformação digital, foco deste estudo.  

Tal escolha se deve ao fato de que muitas organizações utilizam este 

modelo, sobretudo as suas áreas de tecnologia da informação e comunicação, 

que estarão diretamente envolvidas nas etapas subsequentes deste estudo.  

Uma outra forma de captar a evolução tecnológica de forma prospectiva 

nos cenários a serem construídos é por intermédio da criação de uma trajetória 

tecnológica ou, simplesmente, um roteiro que evidencie os possíveis 

direcionamentos que as tecnologias emergentes consideradas nos cenários 

poderão tomar, conforme mostram Lee, Song e Park (2015).  
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Fig. 10 – Gráfico Gartner Hype Cycle 
 

 

Fonte: Adaptado de Gartner2 

Nesse sentido, buscou-se identificar ao longo do estudo uma estrutura 

conceitual que instrumentalize o importante conceito de cenários, de forma 

integrada à avaliação e seleção dos projetos de transformação digital da gestão 

de portfólio. Para os propósitos deste trabalho foi de especial interesse a 

aplicação da modelagem de cenários utilizada por Derbyshire e Giovanneti 

(2017), com o propósito de mitigar a incerteza associada à inovação introduzida 

por novos produtos, uma vez que esta apresenta incerteza não-probabilística 

explorada com profundidade pelos economistas pós-keynesianos (FERRARI 

FILHO e DE ARAÚJO, 2000). Para estes, em situações de elevada incerteza 

com relação às expectativas dos diferentes agentes econômicos, e em nosso 

caso as diferentes partes interessadas do paradigma da transformação digital, 

maior será a tendência de postergar seus investimentos em preferência pela 

liquidez (FILHO, DE ARAÚJO, 2000).  

A lógica intuitiva, na visão de Derbyshire e Giovanneti (2017), quando 

aplicada à construção de cenários, possibilita incorporar aspectos de cunho 

                                            
2 Disponível em: < http://www.gartner.com/technology/research/methodologies/hype-cycle.jsp> 
Acesso em abr. 2017 
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quantitativo e qualitativo de natureza social, política, legais bem como as 

motivações das múltiplas partes interessadas envolvidas nestes projetos de 

transformação. Elaboram ainda que a lógica intuitiva baseada na plausibilidade, 

ao invés da probabilidade, propicia a consideração de resultados extremos (total 

aceitação ou rejeição de um novo produto, por exemplo). 

o uso de plausibilidade permite a consideração de resultados extremos 
- como a aceitação completa do mercado (por exemplo, iPhone) ou não 
aceitação (por exemplo, New Coke) de um novo produto - que, por sua 
vez, facilita a consideração de ações destinadas a facilitar ou evitar 
esses resultados extremos, e fatores que inibem ou permitem, 
incluindo o auto reforço do domínio de mercado dos participantes. Este 
foco em resultados extremos difere marcadamente das abordagens de 
modelagem probabilística para a consideração de resultados futuros, 
em que a ênfase é na variação dentro de limites conhecidos, 
examinados por meio de 'análise sensitiva'; pode facilitar a 
consideração de um novo produto que será suficientemente aceito pelo 
mercado, de modo que ele atinja o "ponto crítico" no qual a sua difusão 
se torna auto reforçada ou, em vez disso, nunca atinja esse ponto, de 
modo que seja rejeitado pelo mercado (DERBYSHIRE e GIOVANNETI, 
2017, p. 5, tradução e grifo do autor). 

 

O papel da lógica intuitiva é, na visão de Dos Santos (2011), buscar meios 

de antecipar o futuro por meio da criação de um conjunto de histórias que sejam 

críveis e coerentes, com o intuito de testar os planos de negócio e os muitos 

projetos que deles derivam. 

Diante do quadro de elevada incerteza sobre o qual as diferentes 

tecnologias associadas à transformação digital podem imprimir alterações na 

dinâmica competitiva, o emprego dos cenários neste estudo é oportuno e 

justificável do ponto de vista de conceito auxiliar. Conforme ensinam Gordijn, 

Akkermans e Van Vliet (2001), ao elaborar cenários específicos aos ambientes 

digitais normalmente encontrados em modelos de negócio com forte enfoque no 

e-business, é de suma importância alguns passos em sua elaboração que 

permitam o aumento da confiança que propicie analisar os cenários alternativos. 

Tal fato, permite que as organizações compreendam a sensibilidade dos 

modelos de negócio digital, tendo em perspectiva seus aspectos financeiros, 

eventuais alianças (VELU, 2015), tendências tecnológicas futuras que devem ser 

consideradas no portfólio (VAN WYK, 2010) bem como comportamento do 

próprio consumidor (GORDIJN, AKKERMANS e VAN VLIET, 2001).  
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A utilização de cenários, particularmente aplicada aos prováveis modelos 

de negócios decorrentes da transformação digital, poderá inclusive beneficiar-se 

de experiências anteriores do próprio setor de telefonia celular, ao preparar-se 

para a transição do sistema celular europeu da terceira geração para quarta e 

atual geração (BALLON, 2004). De forma geral, a literatura revela muitas escolas 

teóricas para o desenvolvimento de cenários que ao longo de sua evolução, 

elucidaram muitas vantagens. Dos Santos (2011) faz uma análise sintética 

destes benefícios e enfatiza que o estudo e análise de descontinuidades, faz um 

tratamento distinto de variáveis qualitativas e quantitativas além de oferecer um 

conhecimento mais profundo do ambiente no qual a organização se insere. 

Godet (2000), por sua vez, percebe os cenários como uma imagem de futuro 

cuja descrição deve ser minuciosa, a fim de prover cadência ao desenrolar dos 

eventos.  

Este mesmo autor evolui com este conceito ao longo de seus muitos 

escritos e aponta um processo de 9 passos que se descreve na figura 11, com 

destaque nos passos 5, 6, 7 e 8 por resguardarem íntima relação com os 

processos de gestão de portfólio, em específico a avaliação e seleção de 

projetos. A opção feita pelo modelo de Grumbach (1997) em detrimento aos 

demais autores como Schwartz (1996) e Godet (2000) se deveu ao fato deste 

modelo ter sido revisitado diversas vezes por Raul Grumbach a fim de 

aperfeiçoá-lo (Grumbach e Marcial, 2008) tendo em vista as perspectivas de Igor 

Ansoff, Michael Porter e de Michel Godet, devidamente incorporadas. Além 

disso, o mesmo possui delimitações mais claras sobre os estágios que permitirão 

uma inter-relação mais direta com a gestão de portfólios como se pode 

testemunhar na figura 11, além do histórico de aplicações práticas tanto no 

âmbito governamental quanto no empresarial. De acordo com Marcial (1999), os 

passos indicados no método Grumbach são de mais fácil replicação, além do 

fato de este ser o único que aplica a técnica Delphi. O enfoque sistêmico que 

este método oferece aborda a organização que o utiliza como um sistema aberto 

que possibilita a retroalimentação oriunda do contexto em que se insere. A partir 

da década de 90, este método evoluiu a partir da aplicação direta em diversas 

entidades brasileiras sob gestão pública e privada, levando-o a uma metodologia 

completa baseada em cenários prospectivos dedicada ao planejamento 
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estratégico. Como ferramenta do planejamento estratégico, sua estrutura 

contempla três figuras relevantes que possuem papel fundamental.  

A primeira delas é a do decisor estratégico que no contexto desta 

pesquisa, refere-se ao executivo de maior envergadura da organização, e 

responsável direto pela determinação do uso dos cenários, seja com fins de 

planejamento estratégico ou no caso da avaliação e seleção de projetos dele 

decorrentes. Em seguida, o papel do grupo de controle representado por pessoal 

interno da organização surge para representar os diferentes setores 

organizacionais e possuem a atribuição de condução do processo. No caso, 

deste estudo, estes profissionais podem constituir-se ou não de executivos 

membros do EGP – Escritório de gerenciamento de projetos executivo. Os 

peritos, bastante comuns na área de TICs, reportam-se diretamente aos 

executivos do grupo de controle em suas consultas, ainda que não façam parte 

da estrutura organizacional considerada, já que são externos à mesma. 
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Fig. 11 – Modelo de criação de cenários de Grumbach e  
mapeamento dos processos de análise e seleção de projetos 

 

 

Fonte: Adaptado de GRUMBACH e MARCIAL (2008, p.106) e GODET (2000, p. 10) 
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A partir dos passos descritos acima, surge então a questão do número 

ideal de cenários, tendo em perspectiva o grau de complexidade percebido pela 

equipe na elaboração de cada um deles. Um bom número, de acordo com 

diversos autores compilados na análise conduzida por Marcial (1999) em sua 

dissertação, se situa entre 4 e 5 cenários a fim de evitar visões simplistas ou 

ainda no sentido de refrear o instinto de escolha de cenários intermediários, 

salvaguardando piores casos.  

Esta visão coaduna também com a de Grumbach (1997) e foi reforçada 

de maneira conjunta alguns anos mais tarde por Grumbach e Marcial (2002). Na 

figura 12, vê-se a aplicação da técnica de cenários do ambiente de forma direta 

à prospecção da trajetória tecnológica preconizada por Phaal e Muller (2009). O 

método Grumbach permite também a participação de peritos ou experts 

(bastante comuns na área das TICs) no processo criativo e suportado por 

software específico. Este software é chamado de PUMA – Pointwise 

Unconstrained Minimization Approach e socorre-se de redes bayesianas para 

gerar os cenários e probabilidades. 
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Fig. 12 – Cenários do ambiente e a trajetória tecnológica 
 

 

Fonte: Adaptado de Grumbach e Marcial (2008, p. 106),  
Phaal e Muller (2009, p.40), e Dos Santos (2011) 
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2.2.3 O Escritório de Gerenciamento de Projetos (EGP) e os Sistemas de 

Informação de Gerenciamento de Projetos (SIGPs) 

 

Uma das respostas frequentemente adotadas pelas organizações que 

necessitam gerenciar projetos cada vez mais complexos e distribuídos entre as 

áreas de negócio, os programas dela decorrentes e seus portfólios estruturantes 

surgem também na forma de uma inovação organizacional (HOBBS, AUBRY e 

THUILLIER, 2008; AUBRY et al., 2010). Nesse sentido, os escritórios de 

gerenciamento de projetos – EGPs (Project Management Office ou 

simplesmente PMO no inglês) têm recebido especial atenção das organizações 

que reconhecem que seu amadurecimento na forma como gerenciam seus 

projetos, programas e portfólios pode depender de uma estrutura que ofereça 

um direcionamento, padronização e governança nestes três níveis de gestão, 

conforme ilustra a figura 13. 

 
Fig. 13 – EGP e SIGP e suas conexões com a gestão e a governança do portfólio 

 

 

Fonte: Adaptado de PMI (2016) 
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O conceito conforme preconiza o PMI (2016) é o de uma estrutura 

organizacional que traga padronização aos processos que governam a relação 

do negócio com os seus projetos, contribuindo com o compartilhamento dos 

recursos da organização por meio de uma homogeneização de metodologias, 

ferramental e técnicas usadas pelos gerentes de projetos. Nesse sentido, 

segundo o PMI (2016), a governança do portfólio objetiva oferecer uma estrutura 

que suporte a tomada de decisão executiva tendo por foco os objetivos 

estratégicos, táticos e operacionais de maneira integrada e consistente. 

Com relação aos papéis que o EGP pode assumir, observa-se uma 

grande variabilidade em virtude de adaptações promovidas pelas organizações 

de forma a cumprir basicamente três funções: suporte, controle e 

direcionamento. Tais funções se encontram presentes nas diversas tipologias de 

EGPs que variam em função do posicionamento desta estrutura na organização. 

Para fins deste estudo, o EGP considerado será aquele que atua em nível 

corporativo e, portanto, tem autonomia sobre os portfólios da organização 

(VERZUH, 2015; PMI, 2017a). Nesse tocante, o EGP “reúne os dados e 

informações de projetos estratégicos corporativos e avalia como os objetivos 

estratégicos de nível mais alto estão sendo alcançados. O EGP é a ligação 

natural entre os portfólios, os programas e os projetos da organização e os 

sistemas de medição da organização [...](PMI, 2017a, p.48, grifo do autor)”.  

Ainda que existam perspectivas que visualizem o sucesso dos EGPs 

como vetor de sua própria extinção (HOBBS e AUBRY, 2007; PELLEGRINELLI 

e GARAGNA, 2009), no atual estágio de adoção desta inovação organizacional 

enquanto tentativa de amadurecimento da organização em sua gestão de 

portfólios encontramos outros olhares. Unger, Gemünden e Aubry (2012) 

ensinam que os EGPs se constituem de importantes influenciadores da 

qualidade da gestão do portfólio nos papéis de controle e coordenação, ainda 

que por vezes apresentem uma postura reativa no processo de decisão 

empresarial.  

Na visão destes autores, os EGPs recebem a autoridade dos executivos 

de primeiro escalão com respeito ao direcionamento e redistribuição de recursos 

entre os projetos, ainda que caibam a estes a palavra final e responsabilidade 
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acerca das decisões tomadas (UNGER, GEMÜNDEN e AUBRY, 2012; PMI, 

2017b). Jonas (2010) ressalta que ao inovarem por meio da implementação do 

EGP, as organizações enfrentam ainda um desbalanceamento das relações de 

poder de decisão que precisa ser harmonizada, sobretudo em organizações que 

não são projetizadas, em benefício da execução da estratégia refletida no 

portfólio. 

Como os EGPs atuantes no nível dos portfólios lidam com uma 

quantidade grande de dados e informações que auxiliam os tomadores de 

decisão, estejam eles alocados nesta estrutura ou não, fato é que esta tarefa 

somente se torna possível se apoiada por sistemas de informação 

especializados na coleta, integração, instrumentalização e disseminação de 

informações relativas aos projetos, programas e portfólios da organização (PMI, 

2017a). Tais sistemas de informação de gerenciamento de projetos serão 

tratados doravante por SIGPs. Peppard e Ward (2016) compreendem um SIGP 

como um portfólio de diversos recursos computacionais aplicados a ajudar a 

organização que o utiliza a atingir seus objetivos estratégicos previstos em seu 

plano de negócios. 

A relevância dos sistemas de informação para a tomada de decisão 

gerencial em ambientes com múltiplos projetos, normalmente encontrados em 

portfólio de TICs é grande, devido ao volume de informações e a complexidade 

de inter-relações necessárias para que estes entreguem o valor desejado no 

nível estratégico do portfólio (KARIM, 2011; CANIËLS e BAKENS, 2012).  

No âmbito da gestão de portfólios, os SIGPs se dedicam a oferecer 

suporte aos processos de alinhamento do gerenciamento dos projetos e 

programas ainda em avaliação e seleção, bem como daqueles que se 

encontram-se em plena execução à estratégia da organização, atuando dessa 

forma como mediadores da decisão a ser tomada pelos executivos decisores 

(SRIVANNABOON e MILOSEVIC, 2006)(PMI, 2017b). A contribuição dos SIGPs 

para o portfólio, portanto, operacionaliza-se por meio de informações oportunas, 

confiáveis e inteligíveis se utilizando de painéis de controle conhecidos também 

como dashboards e relatórios nos diferentes níveis de gestão: projetos, 

programas e portfólios (PALPANAS et al., 2007; INFO-TECH RESEARCH 
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GROUP, 2017), conforme ilustrado na figura 13. Diante do exposto, e do atual 

estágio evolutivo dos SIGPs, a proposição feita por Archer e Ghasemzadeh 

(1999) de que tais funcionalidades devessem ser incorporadas, de tal forma que 

na visão destes autores o SIGP viria a se constituir em um DSS – sistema de 

suporte à decisão, do inglês Decision Support System, fez total sentido. 

Em linhas gerais, problemas que não são facilmente identificáveis pelo 

SIGP no portfólio devido à falta de transparência nas decisões estratégicas e 

priorização inadequada contribuem para uma baixa performance segundo 

Gemünden (2013).  A partir de uma perspectiva consolidada sobre riscos vis-à-

vis seus objetivos estratégicos, o SIGP oportuniza cenários de antecipação, que 

no caso dos portfólios de transformação digital, poderá sinalizar riscos de 

aprisionamento tecnológico (ROVERE, 2006), indisponibilidade de recursos ou 

ainda baixo alinhamento com as estratégias da organização.  

Apesar dos diversos benefícios potenciais, em recente pesquisa 

conduzida pelo PMI verificou-se que de um universo de 3.234 executivos da área 

de projetos entrevistados, apenas 47% destes percebem seu EGP 

desempenhando funções típicas de nível executivo e, portanto, atuando no nível 

da gestão de portfólios (PMI, 2017d). Segundo estudo da consultoria Gartner 

(STANG, LIGHT e JONES, 2017), os SIGPs em especial aqueles que integram 

o gerenciamento de portfólio, recebem o nome de PPM – project portfolio 

management e tem buscado adaptar as suas soluções à realidade dos desafios 

das iniciativas de transformação trazidos pela disrupção digital, ensejando um 

mercado estimado de US$ 2.3 bilhões e com expressivo crescimento sob taxas 

anuais de 11%. 

2.2.4 Projetos de transformação digital 

 

É notória, por conseguinte, a complexidade das conexões da estratégia 

inovativa e os tipos de inovação às decisões estratégicas, o que faz de ambos 

elementos-chave de análise que serão explorados nesta seção. Enquanto as 

estratégias inovativas buscam sistematizar características diferenciadoras com 

relação ao comportamento das organizações dado à forma como estas 

empreendem suas atividades inovativas, os tipos de inovação referem-se ao seu 
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objeto de esforços no sentido de buscar vantagem competitiva sustentável. Com 

o intuito de sistematizar as iniciativas inovadoras, sem, no entanto, conectá-las 

de forma clara aos demais projetos inseridos no portfólio da organização, Clark 

e Wheelwright (1993) desenvolveram o conceito de funil da inovação que se 

destina a mapear os projetos levando-se em conta o grau de mudança nos 

produtos e nos processos.  

O primeiro grupo denominado projetos de desenvolvimento comercial 

incluem três tipos básicos (derivados, arriscados e plataforma). O segundo grupo 

projetos de pesquisa e desenvolvimento e o último focado em alianças e 

parcerias com enfoque em pesquisa básica ou relacionamentos comerciais. Os 

projetos de desenvolvimento comercial derivados normalmente são aqueles que 

visam promover pequenas melhorias nos processos existentes, bem como 

proporcionar reduções de custo em produtos existentes. Nas suas três 

subcategorias (inovações incrementais em produtos, inovações incrementais em 

processos e a versão híbrida que abarca ambas dimensões) percebe-se que 

tipicamente requer quantidades inferiores de recursos quando comparados aos 

demais projetos de qualquer portfólio, devido à natureza incremental das 

mudanças promovidas que possuem incerteza e riscos reduzidos 

(VENKATRAMAN, 1984; CLARK e WHELLWRIGHT, 1993).  

Por sua vez, os projetos de desenvolvimento comercial arriscados 

embutem um elevado grau de alterações nas dimensões dos produtos nele 

incluídos ou mesmo nos processos em questão. A incerteza e o risco associados 

a este tipo de projeto estão ligados em grande medida ao caráter de novidade 

que possuem por integrarem novas tecnologias ou mesmo novos materiais.  

Os projetos de plataforma, por outro lado, podem ser considerados como 

intermediários uma vez que não alcançam o grau de novidade entregues pelos 

mais arriscados apesar de oferecerem um conceito superior em termos de 

velocidade, funcionalidades agregadas, tamanho e até mesmo relevância 

estratégica. Como exemplo, temos os inúmeros lançamentos de smartphones 

que seguem por infinitas versões dentro da mesma plataforma tecnológica rumo 

a um mercado insaciável por novidades. Somando-se à classificação proposta 

por Clark e Wheelwright (1993) com relação aos projetos de plataforma, existe 
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também a visão mais pragmática de Trigeorgis e Smit (2004) que tem a 

percepção de que os próprios projetos de P&D por propiciarem múltiplas 

oportunidades futuras de reinvestimentos em projetos subsequentes poderiam 

ser categorizados desta forma, embora aqueles destinem uma categoria 

específica a esta classe. Nesse sentido um design modular viria ao encontro 

dessa possibilidade de mesclar as duas taxonomias. 

Um aspecto que certamente adiciona certo grau de complexidade aos 

projetos de desenvolvimento comercial do tipo plataforma é a necessidade de 

muitas partes interessadas distintas pertencentes a uma diversidade grande de 

áreas de negócios e departamentos de suporte como marketing, vendas, 

tecnologia da informação, dentre outros. Portanto, este tipo de projetos propicia 

o surgimento de outros pequenos projetos de caráter incremental dispersos no 

tempo, de natureza derivada pela adição ou mesmo retirada de algumas 

características do produto do projeto ou processo em questão. Um dos cuidados 

evidentes associados neste tipo de projeto é aquele relacionado à adoção da 

inovação por parte do cliente final ou mesmo da organização que fará uso do 

produto do projeto, já que não pode haver uma descontinuidade do lado da 

demanda nem tampouco uma rejeição dos canais de distribuição ao lidar com a 

novidade. Este tipo de projeto tende a ser menosprezado em sua contribuição 

estratégica para o portfólio pela difícil mensuração de seus benefícios no nível 

de programas e pela visão de longo prazo requeridas. Por essa razão, este tipo 

de projeto normalmente tende a enfrentar problemas tanto na alocação de 

recursos quanto na dotação orçamentária na perspectiva de Clark e Wheelwright 

(1993). Um outro ponto acrescentado por Olleros (2008) é a concepção 

arquitetural das plataformas, uma vez que estas devem ser construídas para 

evoluir continuamente, independente da infraestrutura subjacente. Devido às 

circunstâncias de posicionamento periférico de muitos dos participantes de 

plataformas digitais, o grau de centralização destes pode se alterar em função 

da dinâmica do setor-alvo da plataforma (OLLEROS, 2008). 

A natureza criativa e arriscada dos projetos de pesquisa e 

desenvolvimento em sua busca de know-how e know-why relativos às novas 

tecnologias e materiais, até então desconhecidos, faz com que este tipo de 

projeto seja tratado como um apêndice em termos organizacionais, muito 
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embora ele tenha de competir pelos mesmos recursos escassos que os demais 

tipos de projeto abordados até então. Neste tipo de projeto, a organização em 

questão possui grande dominância sobre as alocações tanto de recursos 

humanos quanto de capital influindo no volume e forma como estes projetos são 

geridos quando comparados aqueles de outra natureza.  

Mecanismos de financiamento neste tipo de projeto requerem dos 

gestores habilidades em engenharia financeira e perspicácia na correta 

montagem dos fluxos de caixa com os dispêndios dos projetos e programas a 

fim de não prejudicarem outros projetos de natureza mais imediata de gestão 

menos complexa. A correta leitura dos paradigmas tecnoeconômicos converte a 

gestão de portfólios que contém projetos de pesquisa e desenvolvimento em um 

grande desafio na visão de Rovere (2006), uma vez que estes podem influenciar 

múltiplas indústrias de forma não muito evidente e assim, a visão sistêmica 

configura-se em uma grande aliada ao executivo encarregado deste tipo de 

empreendimento.  

Naturalmente, projetos deste tipo desencadearão, quando bem-

sucedidos, esforços de projetos para o desenvolvimento comercial que tratarão 

de “materializar as boas ideias em verdadeiros sucessos comerciais” na 

perspectiva de Clark e Wheelwright (1993, p. 884). Muitas vezes, por não 

possuírem acesso aos canais de distribuição ou mesmo competências em 

marketing necessárias para o sucesso comercial, os projetos de pesquisa e 

desenvolvimento iniciarão esforços de P&D conjunto ou mesmo que requeiram 

a transferência de tecnologia facilitados por mecanismos de apropriabilidade 

como as patentes, que servirão como referência para valoração e garantias de 

participação em patentes futuras decorrentes da colaboração empreendida. 

Por último e não menos importante, os projetos de alianças e parcerias 

se dedicam a estruturar os esforços a fim de permitir que os demais tipos de 

projetos recebam o suporte necessário sob o ponto de vista de apoio externo, 

uma vez que nem sempre as organizações possuem dentro de seus domínios 

as competências ou os ativos complementares necessários para o 

desenvolvimento comercial (redes ou mesmo canais de distribuição). No caso 

de parcerias decorrentes da transferência de tecnologia ou licenciamento, uma 
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vez mais o papel da patente possui relevância, já que propicia uma base de 

análise do valor do objeto em questão que poderá vir a ser alvo de negociações 

contratuais e joint-ventures. O objetivo aqui é prevenir que parceiras tenham 

espaço para comportamento oportunista via a proteção oferecida pelo 

patenteamento.  

Um fator que traz incertezas a estes projetos reside na separação dos 

mesmos dos demais projetos participantes do portfólio ainda que ambos 

contribuam para os objetivos de longo prazo e que, portanto, necessitam grande 

esforço de planejamento, desenvolvimento e maturação das parcerias com o 

onboarding muitas vezes simultâneo de múltiplos entes da cadeia. Tal situação, 

requer interações com outros projetos de natureza distinta ou mesmo com 

organismos de pesquisa pública e ou privada, a depender da área de atuação 

da organização.  

Em especial no caso brasileiro, segundo os escritos de Dutrénit e Arza 

(2015), as organizações ainda enfrentam um grande lapso no sentido de capturar 

os benefícios da inovação, principalmente nos canais de serviços e comerciais 

quando se observam as interações entre pesquisadores de organizações 

públicas de pesquisa e as indústrias. Neste mesmo estudo fica evidente o baixo 

grau de maturidade do sistema de inovação brasileiro que ainda tem muito a 

progredir tanto pelo lado do fortalecimento do seu regime de apropriabilidade, 

quanto pelo fomento às instituições de pesquisa e desenvolvimento. Neste 

contexto desafiador, torna-se mister a seleção da estratégia inovativa mais 

adequada que coadune os recursos internos e as competências distintivas da 

organização de forma a compensar as deficiências do sistema de inovação 

brasileiro. Na visão de Freeman e Soete (2008), pode-se identificar que a adoção 

de estratégias inovativas não deve ser atribuída como um comportamento 

maximizador do lucro ou do crescimento, haja vista as incertezas contidas nos 

projetos de inovação de cada uma das organizações, uma vez que estas 

escolhas estariam historicamente circunscritas já que cada uma possui uma 

trajetória distinta. No caso de a organização em questão não necessitar de 

recursos externos para financiar seus projetos de inovação, certamente faz todo 

o sentido.  
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Entretanto, ocorre que frequentemente os mecanismos de financiamento 

contemplam diversas fontes de recurso que podem trazer aos gestores do 

negócio o volume e exposição ao mercado que lhe sejam interessantes em 

outras frentes, já que nem sempre o lucro retido dos acionistas poderá ser 

revertido com facilidade em face de outros compromissos de ordem prioritária na 

agenda da organização. Evidentemente, as considerações acima fazem sentido 

para organizações de grande porte que teriam acesso ao capital externo de 

forma mais facilitada por diversos mecanismos institucionais, financeiros e, 

sobretudo, por uma boa governança corporativa. 

Sob a perspectiva das TICs aplicadas à transformação digital, 

Zimmermann et al. (2015) desdobra que os projetos de transformação digital 

trarão consigo tecnologias que permitirão a digitalização de produtos e serviços 

com um alto valor agregado se comparados aos seus antecessores. Nesse 

sentido, diversas tecnologias categorizadas como indutoras da transformação 

digital pelo Fórum Econômico Mundial integrarão estes projetos, acelerando a 

mudança organizacional pretendida. Tendo por base os princípios de mobilidade 

e conectividade, Zimmermann et al. (2015, p.9, tradução nossa) prevê 

necessária a “integração das arquiteturas das TICs sob aspectos da internet das 

coisas e ambientes móveis” uma vez que grandes provedores de serviços em 

plataforma forçam as organizações a conceberem arquiteturas de rede, sistemas 

de informação que sejam adaptáveis aos ecossistemas que se interconectarão 

(OLLEROS, 2008).  

Em especial, no caso das operadoras de telecomunicações, projetos que 

criem infraestruturas com alta resiliência, flexibilidade, descentralização e 

adaptabilidade deverão permitir um fluxo contínuo de dados e informações não 

estruturadas, oriundas de múltiplos sistemas distribuídos, onde vídeo, voz e 

dados transparentemente transportados por meio das cadeias de valor de forma 

fluída.  Por ser um setor de forte base tecnológica, as telecomunicações sempre 

foram e continuam sendo impulsionadas pela convergência de várias inovações 

ocorridas ao longo de décadas. Em termos de desafios, o setor possui marcas 

históricas importantes que deverão ser suplantadas, como por exemplo elevar 

as taxas de penetração da internet aos menos favorecidos, cujos benefícios da 

inclusão digital seriam em altíssima escala (WEF, 2017b). 
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Para facilitar a identificação de projetos de transformação digital que 

possam de fato alterar o patamar competitivo e coloquem o setor em condições 

de oferecer aos demais condições necessárias paras as suas próprias 

transformações, o Fórum Econômico Mundial (WEF, 2017b), anteviu quatro 

temas-direcionadores que podem ajudar as organizações deste setor a melhor 

explorar a transformação digital: redes do futuro, além do fornecimento de meios 

(pipe), redefinição de engajamento dos clientes e superando a lacuna com 

inovação, sendo que o grande potencial se reflete nas duas primeiras. 

2.2.5 Análise e seleção de projetos de TICs 

 

Na visão de Van Wyk (2010), o papel dos gestores de portfólios de 

investimentos passou por uma transformação ao longo dos anos, que lhes impôs 

novos desafios. As atividades de cunho econômico-financeiras ligadas aos 

indicadores dos ativos presentes no portfólio e o próprio escrutínio do corpo 

executivos das organizações candidatas a receberem ou manterem os 

investimentos, hoje estão acompanhadas de uma nova incumbência: a análise 

da resiliência e vitalidade tecnológica destas organizações (VAN WYK, 2010).  

Segundo esta perspectiva, os investidores podem analisar a aptidão para 

lidar com novas tecnologias tendo por base critérios como base tecnológica 

robusta, procedimentos claros para renovação desta tecnologia emergente e um 

corpo diretivo que possua uma sistemática e clara visão do papel da tecnologia 

para o negócio. Embora esta visão carregada de pragmatismo seja a do 

investidor, também se presta, aos decisores das organizações que precisam 

apresentar projetos visando a sua aprovação. 

O fato é que o trajeto desde a ideia dos projetos candidatos até a sua 

aprovação, necessita percorrer um longo caminho que este estudo se propôs a 

analisar centrando em duas fases específicas: a avaliação e a seleção. Um dos 

primeiros passos no sentido de proceder com qualquer avaliação e seleção é a 

categorização destes projetos de forma a agrupá-los por meio de critérios que 

podem viabilizar a classificação por meio de pontuação que permita uma decisão 

(ALMEIDA e OLIVIERI, 2015; PMI, 2017b).  
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Na visão de Almeida e Olivieri (2015) estes critérios gravitam em torno 

das seguintes perspectivas: rentabilidade, redução do risco, eficiência, 

atendimento às leis e regulações, melhoria de processos, infraestrutura, 

aumento da participação de mercado, melhoria contínua e, por fim, aqueles ditos 

imperativos ao negócio, onde possivelmente se enquadrarem os projetos de 

TICs destinados à transformação digital, ainda que propiciem ganhos nas outras 

dimensões. 

Neto e Leite (2015) trazem diversos aspectos que forçam as organizações 

a se dedicarem a uma avaliação bastante criteriosa de seus projetos de TIC e 

que servem de panorama em perspectiva sobre os projetos de transformação 

digital: 

a) cifras cada vez mais elevadas e projetos de outra natureza que concorrem 

por recursos (RAYNEY, 2008); 

b) projetos de TIC incapazes de serem associados à geração de receita; 

c) avaliação multidimensional é imperiosa, tendo em vista a insatisfação com 

desempenho de algumas funções das TICs; 

d) difícil obtenção de consenso sobre necessidade, valor entregue e até 

mesmo o desempenho deste investimento; 

e) alinhamento entre TICs e Negócio face ao horizonte de tempo de alguns 

projetos de TICs de caráter transformacional; 

Nesse sentido, a visão do PMI (2017b, p. 5) sobre o sucesso da gestão 

de portfólio será instrumental antes de tocarmos os aspectos da avaliação e 

seleção dos projetos pois indica que “sucesso é medido em termos de 

performance do investimento agregado e realização de benefícios do portfólio”.  

Com o intuito de delimitar claramente os processos de gestão de 

portfólios, o padrão americano faz referência a três grupos de processos 

chamados definição, alinhamento e autorização que se conectam através de 

cinco áreas do conhecimento a saber: gestão estratégica, governança, 

performance, comunicação e risco (PMI, 2017b).  

Dentre os muitos métodos disponíveis para a consecução da análise e 

seleção de projetos de TICs, mais precisamente os projetos de transformação 
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digital, é preciso considerar segundo a opinião de Neto e Leite (2015) que a 

própria escolha do método dependerá dos retornos esperados pela organização 

face ao projeto que se pretende empreender.  

Conforme visto anteriormente, esta avaliação deve contemplar critérios 

objetivos e tangíveis como também os aspectos intangíveis de ordem 

naturalmente subjetivas e que variam de acordo com a percepção de valor da 

organização. Kulak et al. (2005) evidenciam os distintos métodos de seleção de 

projetos de TICs através de quatro abordagens: econômica, analítica, 

estratégica e integrada.  

Na abordagem econômica encontram-se aquelas de natureza financeira 

onde por meio de diversas técnicas como VPL – valor presente líquido, EVA – 

valor econômico agregado (CHEN e DODD, 1997), TIR – taxa interna de retorno, 

Payback descontado, busca-se em uma primeira etapa projetar os dispêndios e 

as receitas com o projeto em tela, a fim de posteriormente descontar os fluxos 

de caixa a valor presente, mesmo que a técnica seja combinada com o uso de 

opções reais que buscam valorar também a decisão de investir ou atrasar 

determinado projeto (AMRAM e KULATILAKA, 1999;  TRIGEORGIS e SMIT, 

2004). 

Na linha da abordagem estratégica surgem técnicas como vantagem 

competitiva (HENDERSON e VENKATRAMAN, 1993), fatores críticos de 

sucesso e a abordagem de carteira de investimentos. Dentro das abordagens 

consideradas mais estratégicas temos as técnicas como cenários (PHAAL e 

MULLER, 2009; DOS SANTOS, 2011; LEE, SONG e PARK, 2015). Sob uma 

perspectiva muito mais analítica, identificam-se técnicas como análise de riscos, 

o AHP - processo hierárquico analítico, do inglês analytic hierarchy process, bem 

como a teoria de portfólio (MARKOWITZ, 1959; SAATY, 2008).  

A partir do trabalho seminal de Saaty, desenvolvido desde a década de 

1980 e aprimorado ao longo do tempo, denota-se que o AHP opera por 

comparações de pares de alternativas, permitindo ainda que se considere a 

opinião de especialistas, uma vez que envolve critérios subjetivos (SAATY, 

2008). Esta técnica traz também uma estratégia clara para comparar os critérios 

e subcritérios por meio de uma escala ordinal, objetivando aferir uma nota para 
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cada projeto constituinte do portfólio. Na visão de Larieira (2013), o AHP mescla 

modelos precursores baseados em escoragem bem como aqueles baseados em 

gestão de benefícios, enquanto enseja também a modelagem matemática. 

Por fim, de acordo com Bannister e Remenyi (2000), Kulak et al. (2005) 

que foram corroborados também pela visão de Small (2006) é importante 

apreciar os investimentos em TICs de forma integrada com o intuito de evitar 

subavaliações ou superestimativas que podem prejudicar não só o processo de 

avaliação e seleção, mas também, a sustentação do projeto ao longo de seu 

ciclo de vida.  

É notório também que, o projeto ainda que aprovado e iniciado, deverá se 

submeter ao escrutínio sucessivo a cada encerramento de fase, onde 

normalmente se conduz uma análise de seus indicadores. Caso o projeto não 

apresente condições de gerar os resultados e benefícios esperados, ele poderá 

ceder seu lugar e recursos empreendidos a outros projetos que comporão o 

portfólio (ARCHER e GHASEMZADEH, 1999; COOPER, EDGETT e 

KLEINSCHMIDT, 2001). Archer e Ghasemzadeh (1999) propuseram um modelo 

representado na figura 14 que visa a seleção de portfólio de projetos onde, se 

contempla a análise individual dos projetos, seguida da triagem destes.  

No estágio da pré-triagem ocorre a avaliação inicial de forma 

individualizada de cada projeto proposto. Caso seus objetivos e benefícios e 

capacidades pretendidas, derivado do seu grupamento em programas, 

coadunem com a estratégia da organização, lhes é conferida acesso ao próximo 

estágio.  

Em um segundo momento, ocorre uma análise tendo em perspectiva 

atributos comuns e comparáveis entre os projetos. Ainda que idealmente, o 

modelo de escoragem ou pontuação seja o mais recomendado, Cooper, Edgett 

e Kleinschimidt (2001) mostraram por meio de estudos empíricos, que métodos 

financeiros como valor presente líquido, taxa interna de retorno dentre outros 

ainda são os mais utilizados (77,3%).  

No terceiro estágio, usualmente um comitê executivo composto por 

profissionais de várias áreas, inclusive profissionais do EGP – escritório de 
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gerenciamento de projetos, tem a prerrogativa de desclassificar e eliminar 

projetos que não alcancem a pontuação mínima exigida para compor o portfólio 

ótimo de projetos.  

Este trabalho propõe que nas etapas de triagem e análise a metodologia 

escolhida no caso de projetos de transformação digital, seja complementada 

com a aplicação de cenários prospectivos. O modelo proposto incorpora 

cenários futuros no sentido de balizar melhores decisões durante a avaliação e 

a seleção dos projetos candidatos. Cabe frisar que, até este estágio, a alocação 

de recursos ainda é insipiente, uma vez que estes somente serão aportados de 

forma mais consistente nos projetos em estágios futuros. 

Fig. 14 – Modelo de seleção de portfólio de projeto 
 

 
 

Fonte: Adaptado de Archer e Ghasemzadeh (1999). 
 
 

Em linhas gerais, para a composição do portfólio, os executivos decisores 

tendem a tomar decisões otimizadoras com relação às suas escolhas, o que 

pode ser explicado através da melhor relação risco versus retorno entendida na 

perspectiva de Markowitz (1959) como fronteira eficiente. Nesta situação, para 

determinado nível de risco existe somente um portfólio que propicia retorno 

máximo e consequentemente, para determinada expectativa de retorno, só 

existe um portfólio possível.  
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2.3 A seleção do setor analisado 

 

Algumas premissas nortearam a seleção do setor escolhido para a 

pretendida análise deste estudo. O primeiro aspecto diz respeito à própria 

condição de alguns setores oferecerem uma amostra razoável de organizações 

que percebem o impacto potencial do fenômeno, ainda que possuam baixa 

maturidade digital de acordo com alguns estudos (CAPGEMNI, 2016).  

O segundo fator, cuja relevância se evidencia por seu caráter qualificador, 

é a existência de projetos de transformação digital no portfólio da organização.  

Ainda que o reconhecimento da transformação digital possa parecer relevante 

no tocante ao desenho de estratégias no nível macro, este aspecto é condição 

necessária, porém insuficiente para que a organização atinja o estágio de avaliar 

e selecionar seus projetos de transformação digital em seu portfólio de 

investimentos de forma apropriada. O terceiro e não menos importante aspecto 

considerado é o acesso facilitado aos executivos tomadores de decisão, tendo 

em perspectiva a sua esfera de influência na avaliação e seleção de projetos de 

transformação digital. Este, por sua vez enseja duas vertentes. Os projetos de 

transformação digital podem eventualmente estar distribuídos em portfólios 

distintos mantidos pela organização ao qual o executivo identificado não tem 

acesso integral e sim parcial ao portfólio de TICs (BLOMQUIST e MULLER, 

2006; LARIEIRA, 2013).  

Neste tocante, setores de infraestrutura possuem alta capacidade de 

impacto, em comparativo aos demais que necessitam apoiar-se em alta 

disponibilidade de energia, modais logísticos e ampla infraestrutura tecnológica. 

Destarte, os setores de telecomunicações e financeiro tradicionalmente 

possuem um histórico positivo de inovações e o seu próprio modelo de negócio 

tende a operar de maneira projetizada, favorecendo dessa forma a presença de 

projetos de transformação digital estruturados sob a forma de programas e 

portfólios.  

Sob este mesmo raciocínio, estes setores figuram entre os mais maduros 

digitalmente posto que as TICs permeiam toda a sua cadeia de valor e 

constituem-se de um fator crítico de sucesso e paridade competitiva na grande 
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maioria dos casos devido à comoditização sofrida desde o advento da internet 

(CARR, 2003). Com relação ao impacto potencial da transformação digital no 

setor de telecomunicações se pode inferir que o mesmo pode atingir em níveis 

globais uma cifra de cerca de US$ 10 trilhões de dólares e com efeito combinado 

em outros cinco setores que dependerão deste para alavancar também seus 

projetos de transformação digital (WEF, 2017a). Tal ponto coloca o setor de 

telecomunicações em condições de igualdade em termos de impacto econômico 

quando comparados aos setores logístico (US$ 4 trilhões) e varejo (US$ 10 

trilhões).  

Já de forma isolada, o valor potencial da transformação digital para o setor 

representa cerca de US$ 2 trilhões segundo o mesmo estudo do Fórum 

Econômico Mundial. Nesse sentido a escolha do setor de telecomunicações 

reúne as condições favoráveis atendendo a todos os requisitos acima. A indústria 

de telecomunicações pode ser compreendida por 5 segmentos, representados 

na figura 15, ainda bastante compartimentados, mas que com a transformação 

digital poderão ter suas fronteiras cada vez mais tênues: conteúdo, dispositivos, 

rede fixa e móvel, equipamentos de rede e semicondutores. 

Fig. 15 – O setor de telecomunicações e seu impacto cruzado  
por meio da transformação digital 

 

 

Fonte: Adaptado de WEF (2017b) 
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2.3.1 Operadoras do setor de telecomunicações brasileiro 

 

Em território brasileiro, o IBGE em sua pesquisa anual de serviços 

subdivide os denominados serviços de informação em 4 categorias: serviços de 

informática (onde semanticamente, enquadram-se a grande maioria dos serviços 

de software, outsourcing, venda de equipamentos bem como serviços de 

processamento de informações); serviços audiovisuais (onde se inserem a 

publicidade, merchandising, TV aberta e exibição de filmes); outros serviços 

(ligados a agências de notícias e serviços de jornalismo) e por fim os serviços de 

telecomunicações (enquadram-se aqui a telefonia fixa e móvel, 

telecomunicações por satélite, provedores de acesso à internet, transmissão e 

recepção de sinais de TV e Rádio) de acordo com a Associação Brasileira de 

Telecomunicações – Telebrasil (2017a). A mesma entidade também nos oferece 

uma definição para os serviços de telecomunicações, o qual consideraremos 

daqui por diante ao longo deste estudo. 

 

 

Constituem Serviços de Telecomunicações a transmissão, emissão ou 
recepção de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou 
informações de qualquer natureza, por fio, rádio, eletricidade, meios 
ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético. A prestação dos 
Serviços de Telecomunicações é feita por agentes que detenham 
concessão, permissão ou autorização para a prestação do serviço 
(TELEBRASIL, 2017a, p. 5). 

 

De forma a facilitar a definição dos indicadores de desempenho 

destinados a cada tipo de organização, o setor de telecomunicações encontra-

se igualmente subdivido em três segmentos distintos, a saber: serviços de 

telecomunicações, produtos e serviços para operadoras e serviços de valor 

agregado (TELEBRASIL, 2017a). Sob o ponto de vista de sua retrospectiva 

histórica, o setor de telecomunicações brasileiro pode ser dividido em três fases. 

A primeira delas transcorreu até a década de 60 e esteve sob domínio privado 

onde contava-se mais de mil empresas telefônicas com imensas dificuldades 

operacionais e de interconexão, que podiam ser sentidos pelos usuários de 
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serviços telefônicos precários que na ocasião estavam restritos somente a 

algumas grandes capitais (Brasília, Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro).  

Os outros estados da federação possuíam comunicação garantidas por 

meio de concessões oferecidas ao longo do governo de Juscelino Kubitschek 

(PADILHA, 2001). Dessa forma, a criação da empresa brasileira de 

telecomunicações (Embratel) ocorrida por intermédio da Lei 4.117 de agosto de 

1962 objetivou a concretização, três anos mais tarde do plano nacional de 

telecomunicações que permitiu interligar todos os estados por meio da instalação 

de links de comunicação por micro-ondas de grande capacidade que viabilizou, 

por exemplo, a transmissão de sinais de TV. A partir da década de 70, pode-se 

dizer que o sistema público de telefonia já estava em operação. Paulatinamente, 

a Embratel também se dedicou a adquirir concessões expiradas, oferecidas anos 

antes a competidores internacionais no segmento de serviços internacionais.  

Em um movimento claramente protecionista, a criação da Telebrás, 

efetivada por força da Lei 5.792 em julho de 1972, permitiu que a nova estatal 

empreendesse diversas aquisições e absorções de forma a consolidar a 

segunda fase, conhecida pelo monopólio estatal das telecomunicações 

brasileiras. Esse período que seguiu entre a década de 1980 e 1990 ficou 

profundamente marcado pela ausência de investimentos, reduzida quantidade 

de participantes e a transformação, e posterior deterioração, do setor em palco 

de negociações privadas daquilo que, pretensamente, deveria ser interesse 

público conforme sustentam Siqueira (1993) e Vianna (1993).  

Somente quinze anos mais tarde em 1995, por meio de uma emenda 

constitucional feita à Constituição Federal de 1988 (EC num. 8 de 15 de agosto 

de 1995) propiciou uma nova redação ao artigo 21, inciso XI da carta magna. 

Esta emenda constitucional facultava a privatização dos serviços de 

telecomunicações, flexibilizando enormemente o modelo de exploração até 

então vigente em nosso país. Ficava cada vez mais evidente a inépcia do 

governo brasileiro no papel de estado-empreendedor conforme defendido por 

Mazzucato (2014), desempenhado até então de forma inconsistente e errática. 

Tal fato possibilitou ao estado assumir por meio da criação de uma autarquia, 
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um papel de cunho regulatório e fiscalizador com a Anatel – agência nacional de 

telecomunicações.  

Em sua terceira fase, que começa justamente com o leilão de 

privatizações ocorrido em 1998, as empresas que compunham a holding 

Telebrás foram formalmente concedidas a investidores predominantemente 

estrangeiros por meio de suas vinte e sete (27) empresas-polo, uma (1) 

operadora nacional e internacional (Embratel) e mais quatro (4) empresas 

independentes, porém tecnicamente integradas ao sistema vigente. Findo o 

processo de due diligence, normalmente conduzido após qualquer grande fusão 

e aquisição, o tamanho das empresas espelho e das incumbentes resultante de 

todo o processo exibiu grande magnitude e confirmou, pelo menos por algum 

tempo, o sucesso da iniciativa como uma das mais bem-sucedidas em mercados 

emergentes que se replicou também no Brasil (GALINDO, 2008). Padilha (2001) 

enumera diversas justificativas do governo para o modelo adotado que visava 

atrair capital estrangeiro que financiasse a economia brasileira, facilitando os 

controles do órgão regulador e reduzindo a possibilidade do aparecimento de 

monopólios, sobretudo porque possibilitava a imposição de determinadas metas 

de universalização que, uma vez cumpridas, permitiam a expansão em outras 

geografias antes não disponíveis.  

Entretanto, com o passar dos anos e com o efeito do desinvestimento 

decorrente do excesso de capacidade gerado pela explosão da bolha internet, 

muitos processos de fusões e aquisições ocorreram. Uma vez mais o papel de 

regulador e defensor da competitividade do setor não foram bem incorporados e 

observou-se uma redução do número de participantes, majoritariamente no 

âmbito das operadoras de telefonia fixa, celular e em menor grau nos provedores 

de banda larga e TV por assinatura.  

De um total de R$ 273 bilhões gerados em receita bruta ao longo do ano 

de 2015 (GALLINDO e QUADROS, 2017, p.30) observa-se que apenas 13% 

destes refere-se às indústrias, reforçando a vocação do setor para os serviços 

(TELEBRASIL, 2017b). Segundo ainda Gallindo e Quadros (2017) o setor 

quando considerado de forma integrada ao de TICs oferece potencial de receitas 

da ordem de R$ 488,6 bilhões sendo que este respondeu por 7,6% do PIB 
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brasileiro em 2015. É interessante observar também que o baixo potencial 

gerador de empregos do setor de telecomunicações com apenas 473 mil 

empregos diretos em 2016, está em consonância com a queda de 6,42% nas 

exportações de hardware e componentes.  

Por outro lado, as exportações de serviços de TICs testemunhou um 

incremento de 18,69% em 2015 (GALLINDO e QUADROS, 2017, p. 33).  

Considerados em termos históricos, os investimentos em infraestrutura de 

telecomunicações chegam a patamares impressionantes onde, desde 1998 com 

a privatização, o país contou com cerca de R$ 422 bilhões em investimentos, 

perfazendo uma média de R$ 22 bilhões a cada ano desde o leilão das 

privatizações (TELEBRASIL, 2017b). O que a princípio pode parecer uma média 

bastante aceitável para um país com capacidade de investimento limitada, torna-

se na verdade irrisório se considerarmos que o Brasil possui a segunda maior 

carga tributária em termos globais.  

As operadoras de telecomunicações ao longo de 2016 atingiram a marca 

de R$ 63,8 bilhões em tributos ou quase 50% da receita operacional líquida. Tal 

fato, termina por sobrecarregar o destinatário final dos serviços já que a 

incidência de ICMS (imposto incidente sobre os serviços de comunicação) 

destinada aos estados da união se veem fortalecidos em contrário às políticas 

de universalização de telecomunicações preconizadas pelo governo federal 

(TELEBRASIL, 2017c, p. 8).  

O descompasso de investimento versus retorno pode também ser 

observado por intermédio do ranking produzido pela ITU – International 

Telecommunications Union onde o Brasil figura em 63º lugar em 2016 ante 54º 

lugar obtido em 2002 (TELEBRASIL, 2017c, p.6). Este índice denominado ICT 

Development Index (IDI) nos mostra que o país está bastante atrasado no 

aproveitamento dos grandes benefícios que as TICs normalmente trazem em 

termos de desenvolvimento sustentável e inclusão social, aspectos essenciais 

se considerarmos a escala e o volume em que a transformação digital se faz 

necessária.  

No âmbito das políticas públicas de fomento às tecnologias que propiciam 

a transformação digital, apesar do governo federal ter iniciado as tratativas do 
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Plano Nacional de IoT, em recente seminário promovido em março de 2017 pela 

Brasscom - Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e 

Comunicação em Brasília ficou evidente que ao longo de 2018 deverão se 

dedicar a sanar questões de natureza regulatória e legislativa, caso desejem 

implementar o projeto de lei nº 7.656/2017 ao fim de 2018 conforme informações 

apuradas. Tais pontos obscuros são decorrentes de novos modelos de negócio 

disruptivos que colocam em xeque questões como neutralidade da rede, 

privacidade dos usuários, dentre muitos outros que impõem desafios regulatórios 

aos quais o setor não tem conseguido responder de forma adequada (CAIXETA, 

2017; WEF, 2017b).  

Por outro lado, o passar dos anos pós-privatização e a acentuada redução 

das receitas oriundas dos mercados de massa (fixo e celular), forçaram as 

operadoras a voltarem seus esforços para o mercado corporativo onde 

concorrem diretamente com consultorias especializadas, integradores de 

serviços e mesmo fornecedores de equipamentos de acordo com Fleury e Fleury 

(2003). Nesse segmento, a promessa de geração de receitas é grande na visão 

de Fleury e Fleury (2003), desde que as competências em gestão de projetos 

que respondam aos anseios de outros setores como varejo, energia, automotivo 

estejam em sintonia com os grandiosos projetos de transformação digital 

necessários para redefinir estes setores pelos próximos anos. 

2.4 Proposição da estrutura conceitual 

2.4.1 Evolução da estrutura conceitual inicial do estudo 

 

A figura 16 representa a interação entre os conceitos principais utilizados 

neste estudo. Em seguida estes aparecem conectados aos autores seminais de 

cada área a fim de inter-relacionar os conceitos e oferecer um panorama amplo 

do estudo, representado pela figura 17.  

 

 

 



104 

 

 

Fig. 16 – Estrutura conceitual inicial do estudo 
 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 
 
 
 
 
 
Fig. 17 – Mapa de inter-relação dos conceitos e autores consultados 

 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Logo a seguir, a figura 18 ilustra a estrutura conceitual proposta, que 

integra a utilização de cenários ao processo de avaliação e seleção de projetos, 

obtido a partir da coleta dos dados de campo e o seu cruzamento com os 

conceitos estudados. Com o desenvolvimento do método da teoria 

fundamentada ao longo do estudo, que tem por base as iterações ao longo da 

coleta dos dados, a estrutura conceitual inicial teve conceitos-macro 

desenvolvidos ao longo da revisão bibliográfica. A estrutura conceitual inicial, 

evoluiu, portanto ao longo do estudo permitindo que a mesma emergisse a partir 

da coleta e análise dos dados e pudesse ser retratada na figura 18. Aspectos 

que não puderam ser corretamente mapeados e identificados ao longo da coleta 

e análise foram refutados pelo pesquisador. Cabe frisar que a figura 18 é um 

refinamento e detalhamento do produto das análises conduzidas na seção 6.1 e 

6.2, onde o grau de abstração utilizado foi elevado para facilitar a manipulação 

dos conceitos-chave. 
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Fig. 18 - Estrutura conceitual proposta e validada 
 

 
 
 

Fonte: Elaborado pelo autor  
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Uma vez que o fenômeno da transformação digital afeta múltiplas 

indústrias e segue em seu pleno curso, é, portanto, passível de observação. Por 

esta razão neste estudo optou-se por fazer uso da teoria fundamentada 

(CHARMAZ, 1996; CORBIN e STRAUSS, 1990; GOULDING, 2002). O GTM – 

Grounded Theory Method do inglês, é um conjunto logicamente consistente de 

coleta de dados somadas à procedimentos analíticos que contribuem para o 

desenvolvimento de uma teoria por meio de estratégias indutivas. Segundo 

Charmaz (1996, p. 27) oferece “um conjunto de estratégias para a condução de 

pesquisa qualitativa rigorosa”, uma vez que possui uma sistemática para o 

manuseio e modelagem dos materiais qualitativos coletados. Este rigor deriva-

se do fato de que as checagens, refinamento e evolução dos conceitos e 

intuições contribui para que os níveis de abstração sejam construídos 

diretamente a partir dos dados, que após verificação são redefinidos por novas 

coletas (CHARMAZ, 1996). 

Corbin e Strauss (1990) afirmam que seus procedimentos são pensados 

com o intuito de desenvolver a integração dos conceitos que oferecem uma 

lógica consistente ao fenômeno social sob sua análise. O processo de coleta na 

visão destes autores envolve o uso de entrevistas e observação bem como o uso 

de fontes documentais, desde que ilustrem o objeto de estudo. 

Dessa forma, estes autores ressaltam ainda, que a teoria fundamentada 

deve explicar e descrever seu objeto de estudo, oportunizando algum grau de 

previsibilidade, considerando certas condições de contorno. Portanto, esta teoria 

ensina que além de revelar condições relevantes, determina como os 

stakeholders envolvidos respondem à estas condições e as consequências de 

seus atos (CORBIN e STRAUSS, 1990). Com efeito, a teoria que emerge em 

decorrência do uso da teoria fundamentada é baseada na voz, atos e 

experiências dos entrevistados (GOULDING, 2002). 

Ainda que as características deste método permitam a sua aplicação 

também em dados quantitativos, observa-se um predomínio pelos estudos 

qualitativos uma vez que, tipicamente, implica na simultaneidade da coleta dos 
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dados e análise do material, que deve ser codificado de maneira estruturada, 

sem relacioná-lo às hipóteses pré-concebidas (CHARMAZ, 1996; CORBIN e 

STRAUSS, 1990). Conforme o entendimento de diversos autores que se 

debruçaram sobre o método desde sua criação na década de 1960, ele é 

recomendado para qualquer tipo de pesquisa, abrangendo desde processos 

individuais, relações interpessoais de natureza recíproca e processos sociais, 

em especial onde existe colaboração e conflito, sendo, portanto, alinhado ao 

processo de avaliação e seleção de projetos (CORBIN e STRAUSS, 1990; 

CHARMAZ, 1996; GOULDING, 2002). Dessa forma, Charmaz (1996) aduz que 

o pesquisador que se utiliza do método se insere no mundo empírico estudado, 

aproximando assim a teoria da prática por observar as suas variações. 

Suas fases ou etapas são claramente definidas e pressupõem iterações 

que podem ser geradas a partir dos dados coletados. Em sua essência, a coleta 

e análise ocorrem em paralelo, sendo que a partir da identificação dos conceitos 

previamente estudados, o pesquisador identificou e codificou os incidentes, 

eventos e acontecimentos que fossem potenciais indicadores do uso de cenários 

na avaliação e seleção de projetos visando à transformação digital.  

O método permitiu o desenvolvimento de uma estrutura conceitual 

emergente que explica o fenômeno retratado pelos dados coletados e 

devidamente confrontado com as evidências documentais secundárias e com as 

referências bibliográficas. Na figura 19, observa-se que a teoria emerge a partir 

dos dados coletados que, sistematicamente são analisados, em seguida ao seu 

registro e comparação. O registro motiva a reflexão do pesquisador, que ao 

categorizar e identificar de forma seletiva seus dados, necessitará um novo ciclo 

investigativo que satisfaça suas necessidades de análise. A codificação seletiva, 

por meio de agrupamento dos conceitos identificados por categorias enseja, por 

sua vez, nova análise que poderá necessitar nova coleta. O ciclo iterativo se 

encerra quando o pesquisador observar que possui uma teoria emergente que 

coadune com a sua investigação documental e dados analisados. 
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Fig. 19 – Fluxograma das fases do método da teoria fundamentada  
integrado ao estudo de caso 

 

 

Fonte: Adaptado de Goulding (2002) e Halaweh, Fidler e McRobb (2008) 

 

Como a ênfase do método ocorre naquilo que os indivíduos executam, 

termina por direcionar a múltiplos níveis de significado de suas ações 

(CHARMAZ, 1996). Dessa maneira, não se tem como objetivo obter ao término 

deste estudo uma generalização de cunho estatístico e sim por outro lado, uma 

perspectiva analítica, já que o intento é se utilizar de teorias identificadas através 

de vários elementos consagrados que servirão de ponto de apoio comparativo 

dos resultados coletados nas entrevistas conduzidas junto aos executivos nas 

organizações do setor de telecomunicações, com enfoque nas operadoras de 

rede. 

A seleção das organizações pertencentes ao setor de telecomunicações, 

que serão objeto deste estudo foi baseada nas diretrizes da Iniciativa do Fórum 
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Econômico Mundial (WEF, 2017a) dedicada a explorar e ampliar o potencial da 

transformação digital em setores distintos a saber: varejo, automotivo, logístico, 

energia, telecomunicações, aviação, óleo & gás, mídia, mineração e químico. 

O intuito foi, portanto, uma vez escolhido o setor de telecomunicações, 

identificar respondentes que estivessem envolvidos na gestão de portfólios da 

organização de forma direta e atuassem nas etapas de avaliação e seleção de 

projetos de transformação digital atinente às operadoras de telecomunicações.  

Como resultado, se pretendeu obter um estudo que identifique como o 

setor, e em particular no segmento das operadoras de rede presentes em nosso 

país, respondem ao fenômeno da transformação digital, uma vez que este 

deverá oferecer infraestrutura basilar para que outros setores da economia 

possam seguir seus próprios esforços de transformação de seus processos e 

modelos de negócios. Portanto, ao longo deste estudo que mescla técnicas de 

coleta típicas do estudo de caso e métodos de análise originários da teoria 

fundamentada straussiana, observou-se a identificação de padrões, métodos, 

softwares e ferramentas comuns na elaboração de cenários durante a análise e 

seleção dos projetos no tocante à transformação digital do setor de 

telecomunicações, que foram devidamente categorizados e codificados 

(CORBIN e STRAUSS, 1990; YIN, 2010).  

Na visão de Yin (2010), existem situações que permitem a utilização de 

diferentes métodos de pesquisa, onde não se exige estrito controle sobre os 

eventos comportamentais nas organizações-alvo deste estudo e, acima de tudo, 

detém seu foco de atenção em eventos contemporâneos. Nesse sentido se 

enquadra o uso de entrevistas, observação e eventual coleta de evidências, 

conforme prevê a teoria fundamentada e o estudo de caso onde as questões de 

pesquisa buscarão explorar seus atores (quem?), a situação em si (o quê, onde, 

quanto?) e o contexto (como, quando e por quê?).  

O senso crítico sobre os dados coletados conforme indicado por Charmaz 

(1996), deve permear todo o processo por meio das seguintes questões abertas: 

sob que condições este processo se desenvolve? Como o entrevistado visualiza, 

sente e age quando envolvido neste processo? Quais as consequências deste 

processo? 
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Dessa forma foram considerados dados primários aqueles coletados 

diretamente nas entrevistas e devidamente tratados pelo método da teoria 

fundamentada e, por conseguinte, evidências documentais como relatórios 

anuais, comunicados à imprensa e acionistas, posicionamento em eventos 

setoriais e notícias atinentes ao tema transformação digital nas operadoras 

estudadas, que foram integrados à investigação como evidências de natureza 

secundária. Tanto a confiabilidade quanto a validade dos dados coletados são 

obtidas a partir do desenho dos roteiros de entrevistas utilizados bem como o 

emprego restrito da metodologia de análise.  

A codificação seletiva e categorizações dos conceitos mapeados desde a 

fase de pesquisa bibliográfica e, por fim, o seu grau de incidência na narrativa 

dos executivos entrevistados devidamente confrontados com as evidências 

documentais asseguram a confiabilidade da metodologia (GOLAFSHANI, 2003; 

HALAWEH, FIDLER e MCROBB, 2008).  

 

3.1 Estratégia de Pesquisa bibliográfica 

 

As bases consultadas a partir do sistema Capes – comunidade acadêmica 

federada foram a ScienceDirect e Scopus, por concentrarem parte considerável 

das publicações ligadas às áreas temáticas investigadas e permitirem a rápida 

identificação da quantidade de citações.  

Para cada bloco de conceitos foram feitas pesquisas nas bases, dando 

inicialmente preferência à identificação de estudos considerados seminais, com 

um alto número de citações em publicações com pontuação condizente no 

Journal Impact Factor do ano publicado. O processo foi repetido também pelo 

Google Scholar, a fim de confirmar as citações e localizar outras publicações 

correlatas. A distribuição-macro dos conceitos pesquisados pode ser observada 

na figura 20: 
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Fig. 20 – Gráfico da distribuição-macro de conceitos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Na localização das publicações mais recentes, estas bases de dados 

foram utilizadas na função de filtragem, com intuito de identificar as publicações 

mais jovens dentro da palavra-chave pesquisada, porém considerando ainda 

publicações com Journal Impact Factor condizente. No presente momento este 

estudo conta com 195 fontes divididas entre: publicações acadêmicas, livros, 

teses e dissertações, internet, séries históricas, normas e padrões, e anais de 

congressos. As publicações acadêmicas e livros respondem por 83% das fontes 

consultadas, conforme figura 21. 

 
Fig. 21 – Gráfico da distribuição das fontes consultadas 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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A distribuição temporal das fontes consultadas de acordo com a figura 22, 

indica que há uma concentração de 77 fontes publicadas entre 2000 e 2010. Tal 

fato corrobora a constatação feita ao longo das pesquisas que a maior parte das 

publicações feitas tendo como tema central a palavra-chave de gestão de 

portfólios é coincidente com o tema deste estudo e fora feita neste intervalo de 

tempo, segundo as bases consultadas. Por outro lado, o estado da arte 

normalmente identificado em publicações com poucas referências e bastante 

atuais foi obtido a partir de 78 fontes distribuídas entre 2011 e 2017. 

Fig. 22 – Gráfico da distribuição temporal das fontes consultadas 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

As principais publicações acadêmicas consultadas também foram 

agrupadas conforme se vê na figura 23. As publicações da Harvard Business 

Review, International Journal of Project Management e MIT Sloan Management 

Review compreendem 24% dos artigos consultados. Estas foram 

complementadas por Technovation, Technological Forecasting and Social 

Change, Journal of Product Innovation Management e Research Policy, que 

compõe 15,5% do total de publicações consagradas consultadas. Os demais 78 

artigos consultados compreendem uma base diversa de áreas como tecnologia 

da informação e comunicação, gestão de projetos, economia, inovação, dentre 

outros. 
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Fig. 23 – Gráfico das principais publicações acadêmicas consultadas 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 
Com o intuito de validar a oportunidade de investigação do presente 

estudo, o passo inicial da análise do material coletado consistiu em identificar 

inicialmente as publicações sobre os conceitos articulados que estivessem na 

categoria de revisões sistemáticas e alguns estudos empíricos (específicos ao 

setor de telecomunicações). Ao todo foram identificadas 8 revisões sistemáticas 

nas áreas de transformação digital (HENRIETTE, FEKI e BOUGHZALA, 2015), 

gestão de portfólios (MARTINSUO, 2013; CARVALHO, LOPES e MARZAGÃO, 

2013), inovação organizacional (CROSSAN e APAYDIN, 2010), mensuração da 

inovação (ADAMS, BESSANT e PHELPS, 2006), habilidades digitais (LAAR et 

al., 2017), cenários (DOS SANTOS, 2011). Estas revisões contribuíram no 

sentido de reforçar as evidências de que ainda há pouca articulação do uso de 

cenários para compreender a transformação digital, ao menos no âmbito da 

academia, e que, portanto, conferiu relevância na pesquisa proposta. A 

estratégia consistiu, portanto, em identificar um panorama inicial dos conceitos 

possivelmente necessários para que a pesquisa evoluísse por meio da teoria 

fundamentada clássica até uma estrutura conceitual devidamente validada pelos 
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dados coletados a partir dos casos selecionados (CORBIN e STRAUSS, 1990; 

YIN, 2010). 

 

3.2 Seleção dos Casos 

 

A seleção das operadoras foi feita com base nas licenças emitidas pelo 

órgão regulador, a Anatel – agência nacional de telecomunicações, feitas até o 

primeiro semestre de 2017. Com base neste universo, as operadoras foram 

divididas em 3 categorias macro definidas a partir do tipo de licença ou outorga 

obtida junto à agência: fixas (STFC - serviço telefônico fixo comutado), móveis 

(SME - serviço móvel especializado e SMC - serviço móvel celular) e de 

comunicação multimídia (SCM - serviço de comunicação multimídia).  

Esta classificação abarca grande parte da cadeia produtiva das 

operadoras de telecomunicações por cobrir um espectro amplo de serviços 

desde os mais elementares, como serviço celular, até os mais complexos como 

ofertas de internet banda larga, soluções em nuvem, dentre outros. Os 

quantitativos das respectivas licenças são de 7.123 do tipo SCM, 1.248 do tipo 

STFC e 102 do tipo SME e SMC, obtidos a partir do site do próprio órgão 

regulador. 

A partir dos dados obtidos no site das operadoras e de séries históricas, 

a seleção das mesmas foi feita mediante os seguintes critérios em ordem de 

importância, buscando estabelecer três grupos de observação:  

No grupo de observação A de operadoras de telecomunicações fixa: 

a) participação de mercado 

b) visão de futuro sobre a transformação digital desdobrada em portfólio de 

projetos  

c) presença ou ausência em outro grupo de observação 

De acordo com os dados do portal teleco, a distribuição de mercado das 

operadoras fixas encontrava-se da seguinte forma. 
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Tabela 2 – Participação de mercado das operadoras fixas 

Operadora 2014 2015 2016 1T17 2T17 Jul/17 

Vivo 33,8% 34,3% 34,4% 34,6% 34,8% 34,6% 

Oi 36,5% 34,6% 34,3% 34,1% 34,0% 33,8% 

Grupo Claro 25,9% 26,6% 26,6% 26,4% 26,3% 26,2% 

Algar 2,0% 2,2% 2,3% 2,4% 2,5% 2,5% 

TIM 0,9% 1.4% 1,3% 1,3% 1,3% 1,7% 

Copel 0,5% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 

Outras 0,4% 0,5% 0,5% 0,6% 0,7% 0,7% 

BRASIL (conexões) 
qt 

45.002 43.677 41.842 41.504 41.201 41.272 

Fonte: Anatel, sites das operadoras e portal Teleco 

 

No grupo de observação B de operadoras de telecomunicações móveis: 

a) participação de mercado 

b) desempenho Operacional 

c) visão de futuro sobre a transformação digital desdobrada em portfólio de 

projetos 

d) presença ou ausência em outro grupo de observação 

 

De acordo com os dados do portal teleco, a distribuição de mercado das 

operadoras móveis encontrava-se da seguinte forma. 

 

Tabela 3 – Desempenho operacional das operadoras móveis 

Milhares 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 

Vivo 73.271 73.304 73.495 73.778 73.997 74.335 

TIM 67.269 63.988 63.247 63.418 61.868 60.831 

Claro 65.289 64.264 63.518 60.171 60.237 60.272 

Oi 47.749 47.553 46.366 42.138 42.078 42.031 

Nextel 2.435 2.463 2.510 2.588 2.601 2.572 

Algar 1.313 1.324 1.335 1.342 1.341 1.337 

Fonte: Anatel, sites das operadoras e portal Teleco 
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No grupo de observação C de operadoras de telecomunicações multimídia, por 

abarcarem um amplo espectro de organizações atuantes em nichos distintos e 

de tamanhos díspares, os critérios adotados foram os seguintes: 

a) acesso aos entrevistados 

b) visão de futuro sobre a transformação digital desdobrada em portfólio de 

projetos 

c) desempenho operacional 

Tabela 4 – Operadoras multimídia 

Operadora 

Acesso 

aos 

executivos 

decisores 

 

Visão sobre 

transformação 

digital 

Práticas de 

gestão de portfólio 

Verizon S Objetiva Presentes 

Intelle S Exploratória Presentes 

Level3 S Objetiva Presentes 

Orange S Objetiva Presentes 

Sothis S Exploratória Presentes 

Fonte: Autor, a partir de Anatel e sites das operadoras 

 

3.3 Coleta de Dados 

 

Uma vez estabelecida a unidade de análise e os grupos de observação, 

no espectro das operadoras de telecomunicações, é necessário que se 

identifique com clareza quais pontos focais são necessários dentro das nove 

operadoras inicialmente selecionadas. Segundo a perspectiva de Halaweh, 

Fidler e McRobb (2008) quando da integração de estudos de caso múltiplos com 

o método da teoria fundamentada, é interessante que a quantidade de casos 

analisados se situe entre quatro e dez, de forma que se obtenha uma teoria 

emergente mais coerente e que permita cobrir um espectro mais amplo de 

situações. Dessa forma, com as entrevistas validadas em sete operadoras, 

satisfaz-se a recomendação dos autores supracitados. Em duas delas, apesar 

da introdução prévia, reuniões de esclarecimento e oferecimento de um 

documento assinado que garantisse o sigilo e a inviolabilidade da identidade dos 

entrevistados e das operadoras, estas optaram por não participar do estudo por 
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questões de compliance. Tal fato foi compartilhado com o pesquisador, após os 

estágios iniciais onde os executivos entrevistados foram expostos as perguntas 

mais exploratórias. Feita esta consideração é importante situar o estudo 

conforme segue. 

O fluxo de valor do processo de gestão de portfólio na consecução de 

seus projetos e atores, aparece na visão da arquitetura corporativa (THE OPEN 

GROUP, 2011; VISSER, 2017) por intermédio de um meta-modelo que traz os 

stakeholders e estruturas envolvidas, bem como as suas inter-relações como se 

pode ver na figura 24: 

 
Fig. 24 – Locus da pesquisa proposta 

 

Fonte: Adaptado de THE OPEN GROUP (2011, p.342) e Zimmerman et al. (2015) 
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A aplicação direta de alguns princípios da arquitetura corporativa no 

contexto da transformação digital é interessante pois um dos seus princípios 

basilares é “atingir um preciso balanceamento através da eficiência das TICs e 

inovação de negócios” justamente com o intuito de preparar a organização para 

processos de transformação, conforme indica THE OPEN GROUP (2011, p. 7, 

tradução do autor). As perguntas constituintes dos dois instrumentos de coleta 

foram construídas tendo em perspectiva três modelos de mensuração da 

maturidade em gerenciamento de projetos que são referências mundiais sendo 

um deles denominado OPM3 – organizational project management do PMI e dois 

de origem brasileira denominados MMGP, e PPM Ready (PMI, 2013; ALMEIDA 

e OLIVIERI, 2015; ARCHIBALD e PRADO, 2015). A adaptação feita permitiu 

avaliar além de aspectos atinentes ao gerenciamento de portfólio, tecnologias 

indutoras da transformação digital e o uso de cenários para a avaliação e seleção 

de projetos. Com respeito ao grau de maturidade digital, alguns elementos 

presentes na pesquisa conduzida pela consultoria Capgemni (2016) também 

serviram de insumo na construção das perguntas. 

Após a confecção dos questionários, os mesmos foram submetidos ao 

escrutínio de 3 profissionais que atuam ou atuaram em EGPs, especificamente 

com a dinâmica do gerenciamento de portfólio de projetos. 

A dimensão-macro que se deseja mensurar é a maturidade na gestão de 

portfólios por meio de cenários e, portanto, seus atores que são alvo do 

instrumento de coleta serão os executivos de negócios e tecnologia com poder 

de decisão e gestores de portfólio em especial aqueles que fazem parte do 

escritório de gerenciamento de projetos – EGP.  

Na tabela 5 é possível identificar a caracterização das operadoras da 

amostra bem como dos entrevistados, separados por grupo de observação. Por 

questões de confidencialidade, para cada um dos executivos entrevistados 

foram atribuídos um número e as operadoras participantes uma letra seguida de 

um número que a associa ao grupo de observação ao qual pertence. 
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Tabela 5 – Caracterização dos executivos entrevistados e respectivas operadoras 
 
 

 
 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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As questões versaram sobre a articulação de cenários visando 

compreender o impacto das tecnologias emergentes para o setor, buscando 

identificar técnicas, procedimentos, softwares e metodologias utilizadas pelos 

decisores na busca da decisão ótima do portfólio de projetos de transformação 

digital. Os projetos candidatos à análise, portanto, devem se enquadrar na 

perspectiva de redesenho de processos de negócio ou habilitadores de novos 

modelos de negócio, ainda que o aspecto da experiência de cliente tenha sido 

identificado ao longo das entrevistas. No aspecto dos objetivos destes projetos, 

se buscou enquadrá-los em uma das duas categorias acima, bem como verificar 

sua aderência ao modelo proposto por Venkatraman (1994), como evolucionário 

ou revolucionário. Contribuíram para a profundidade da pesquisa questões 

específicas sobre a utilização de SIGP – sistemas de gerenciamento de projeto 

e da presença e tipologia do EGP – escritório de gerenciamento de projetos, 

conforme preconizado por Verzuh (2015).  

Na perspectiva dos cenários, foram propostas questões exploratórias 

sobre as técnicas empregadas para o desenho prospectivo da trajetória 

tecnológica e consequentemente, da utilização destes modelos nas fases de 

avaliação e seleção de projetos candidatos, conforme preconizado por 

Grumbach e Marcial (2002) e Phaal e Muller (2009). Por meio destas perguntas 

combinadas, foi possível também identificar em alguns casos o tipo de estratégia 

inovativa adotada de acordo com a tipologia de Freeman e Soete (2008). 

A abordagem dos entrevistados se deu por meio das seguintes 

estratégias. Uma parte dos entrevistados composta por 13 executivos foi 

selecionada a partir da rede de contatos do próprio entrevistador, baseado em 

aderência aos critérios mencionados no item 5.2. A partir dos contatos iniciais 

feitos por redes sociais profissionais, e-mail e telefone, foram agregados mais 10 

executivos que potencialmente se enquadrariam nos requisitos estabelecidos 

dentro do universo de operadoras de telecomunicações identificadas. Com esta 

seleção inicial e com contatos telefônicos individuais seguiu-se a aplicação do 

questionário semiestruturado, onde foi diagnosticado que apenas 17 executivos 

possuíam o perfil desejado para os propósitos da pesquisa. De posse do contato 

dos 17 executivos, foram descartados aqueles que pertenciam ao mesmo 



122 

 

 

segmento de atuação, dentro da mesma operadora (móvel e fixa), de forma que 

o conjunto final indicasse apenas 9 executivos de nível executivo mais 

estratégico e com um perfil de pelo menos, 10 anos de experiência em projetos, 

programas e portfólios. Dos nove executivos que mostraram aderência ao perfil 

desejado, dois deles declinaram de sua participação ao longo do processo, 

alegando receio com questões relativas ao compliance. 

A coleta se deu em duas etapas conforme elucidado pelo método da teoria 

fundamentada. Na primeira delas foi utilizado questionário semiestruturado em 

profundidade a fim de permitir que os 3 grupos de observação fomentassem 

análises comparativas vis-à-vis as hipóteses tecidas ao longo deste estudo. 

Nesta etapa foi utilizado a ferramenta Google Forms por meio da qual, cada um 

dos 17 entrevistados indicou o seu grau de concordância com as afirmativas. O 

questionário semiestruturado composto por treze questões foi construído a partir 

dos conceitos-chave indicados na tabela 6. 

A segunda etapa constituiu-se de aplicação de questionário não-

estruturado, onde houve interação direta com nove entrevistados. Foi utilizado o 

aplicativo Zoom para videoconferências em nuvem, onde cada entrevista foi 

devidamente registrada a partir do identificador de cada entrevistado. A mídia 

digital em vídeo de alta definição foi codificada, identificada e analisada pelo 

pesquisador. A análise das entrevistas transcritas, foi mediada por um software 

de apoio denominado QDAminer que possibilitou a identificação dos conceitos-

chave previamente registrados e suas subcategorias. Estas abordagens são 

conhecidas por codificação aberta e axial. 

Para esta etapa, as questões abertas também foram submetidas à análise 

de conteúdo durante a revisão estruturada das entrevistas gravadas, com o 

intuito de identificar nuances adicionais dos conceitos-chave previamente 

mapeados, além de aspectos que não tenham sido possíveis detectar com o 

questionário não-estruturado, ou aqueles que mereciam uma maior atenção de 

acordo com o método aplicado (BARDIN, 1977; GOULDING, 2002). Depois de 

submeter o conteúdo das entrevistas à análise acima, foi promovido pelo menos 

uma nova rodada com cada um dos nove entrevistados perfazendo um total de 
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18 entrevistas no total, conforme previsto pela teoria fundamentada com suas 

múltiplas iterações. 

Os conceitos-chave foram identificados, registrados em uma tabulação 

codificada e categorizados para cada grupo de observação, no decorrer da 

aplicação do método da teoria fundamentada, e em seguida foram relacionados 

na tabela 6, conforme previsto na figura 18. Para facilitar a referenciação na 

estrutura conceitual, a cada conceito-chave foram atribuídos quatro 

componentes: identificador, natureza (interna e externa), fase (avaliação e 

seleção) e influência (processos e modelos de negócio). 

Tabela 6 – Caracterização dos conceitos-chave  
 

Conceito-chave Identificador Natureza Fase Influência 

tendências tecnológicas 

LINDEN e FENN (2003), 

WESTERMAN et al. (2011), JAIN e 

PAUL (2013), KIRKPATRICK 

(2013), HAN et al. (2015) 

TEND E A, S P, M 

dilema dos modelos de 

negócio e servitização 

CHRISTENSEN (2013), TONGUR 

e ENGWALL (2014) 

DMNS I, E A M 

blocos construtivos da 

Transformação Digital 

WESTERMAN et al. (2011) 

BCTD I A, S P, M 

tipologia de modelos de 

negócios 

TAPSCOTT, TICOLL e LOWY 

(2001), OSTERVALDER, TUCCI e 

PIGNEUR (2005), ENKEL, 

GASSMAN e CHESBROUGH 

(2009), BIGLIARDI, IVO DORMIO, 

GALATI (2012) 

TNEG I A M 

cenários do ambiente 

GODET (2000), GRUMBACH e 

MARCIAL (2002), PHAAL e 

MULLER (2009), DOS SANTOS 

(2011), FEATHERSTON et al. 

(2016), DERBYSHIRE e 

GIOVANNETI (2017) 

CAMB E A, S P, M 

tipologia de EGP 

VERZUH (1999) 

TEGP I A, S P, M 

tipologia de projetos 

CLARK e WHEELRIGHT (1993) 

TPRO I, E A P, M 

estratégias inovativa 

FREEMAN e SOETE (2008) 

EINV I, E A P, M 
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grau de transformação do 

negócio 

VENKATRAMAN (1994) 

GTNG I, E A P, M 

visão dos experts 

LINDEN e FENN (2003), STANG, 

LIGHT e JONES (2017) 

VEXP E A, S P, M 

geração de valor por meio 

das TICs 

SOH e MARKUS (1995) 

GARFEIN (2009), AXELOS (2010) 

GVTI I, E S P, M 

processo decisório em 

TICs 

BANNISTER e REMENYI (2000) 

PDTI I, E A, S P, M 

padrões PPM 

PMI (2017), AXELOS (2011) 

PPPM I A, S - 

E=externo, I=interno, A=avaliação, S=seleção, P=processo, M=modelo de negócio 
 

Fonte: elaborado pelo autor 
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4 RESULTADOS DA PESQUISA 

4.1 Análise dos resultados obtidos 

 

Halaweh, Fidler e McRobb (2008) sustentam que o pressuposto de uma 

análise qualitativa e interpretativa em seus critérios, necessariamente precisa 

incorporar aspectos que assegurem o perfeito entrelaçamento entre elementos 

do estudo de caso e a teoria fundamentada. Dessa forma estes autores 

entendem que a integração entre estes métodos, conforme aplicados neste 

estudo devem ser avaliadas por critérios como: credibilidade (como a pesquisa 

foi conduzida), transferibilidade (possível generalização), confiabilidade 

(sistemático, documentável e rastreável) e por fim, a sua conformabilidade 

(extração da teoria a partir dos dados) em linha com o preconizado por Linconl 

e Guba (1985). 

Esta seção destina-se a evidenciar os passos normalmente encontrados 

na aplicação da teoria fundamentada empregados na análise de cada grupo de 

observação, portanto. Halaweh, Fidler e McRobb (2008) asseveram ainda que, 

tipicamente, um estudo analítico conduzido por meio da teoria fundamentada 

observa os seguintes passos: codificação, conceitos, categorias e teoria 

emergente. A codificação por sua vez se dá em três passos distintos: aberta, 

axial e seletiva. Como a utilização do software QDAminer, propicia que uma 

porção considerável de algumas etapas seja facilitada, exploraremos em mais 

detalhe a categorização e a codificação seletiva nesta análise. Uma vez de posse 

das relações causais iniciais identificadas na codificação axial fica evidenciada 

a relação entre os treze conceitos-chave (BCTD - blocos construtivos da 

transformação digital, DMNS – dilema do modelo de negócio e servitização, 

PPPM - padrões PPM, TEND – tendências tecnológicas, TEGP – tipologia de 

EGP, PDTI - processo decisório de TIC, TNEG – tipologia de modelo de negócio, 

VEXP – visão dos experts, CAMB – cenários do ambiente, GTNG – grau de 

transformação do negócio, EINV – estratégias inovativa, TPRO – tipologia de 

projetos e GVTI – geração de valor pelas TICs). 

O primeiro aspecto observável é a centralidade do fenômeno estudado 

sobre o qual identifica-se uma ação ou observação dos executivos entrevistados. 
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O segundo aspecto igualmente importante, é o contexto no qual observa-se o 

desenrolar do fenômeno estudado, o que sugere que estratégias de ação e 

interação são tomadas. Podem também existir condições intervenientes que 

limitem ou habilitem as estratégias de ação definidas no contexto, e que podem 

ser particularizadas. E por fim, as consequências são produto das estratégias 

selecionadas pelas organizações observadas, neste caso, as operadoras 

subdividas em seus três grupos de observação (GOLAFSHANI, 2003; 

HALAWEH, FIDLER e MCROBB, 2008). Na figura 25 um diagrama preliminar 

evidencia a necessidade de aprofundamento da revisão que seguirá nos 

próximos passos do método em função dos dados coletados.  Para fins de 

simplificação visual da análise e manipulação dos dados, apenas os conceitos-

chave estão expostos, em oposição à estrutura conceitual completa e detalhada 

exibida na seção 4.1. O extrato sintético das entrevistas está posicionado logo 

após o diagrama preliminar com o intuito de evidenciar a cadência do método. 

 
Fig. 25 - Diagrama preliminar das relações de causa e efeito: categorias e subcategorias 

 
 

 

Fonte: elaborado pelo autor 
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A operadora A1 é uma operadora nacional de grande porte, com produtos 

típicos da telefonia fixa, além de serviços móveis e outros de maior valor 

agregado. O executivo 1 ao detalhar o processo de gerenciamento de portfólio, 

indicou que apesar de existirem diversos PMOs de caráter mais tático e 

operacional, a decisão de investimento para os projetos e programas de 

transformação digital tem por etapa final, um comitê de executivos das verticais 

associadas à inovação e transformação digital, com um viés bastante 

significativo na redução de custos e melhoria nos processos de negócio. Há uma 

estrutura de apoio que efetiva o ranqueamento dos projetos e oferece o 

dashboard para as equipes das unidades de negócios e o comitê executivo, que 

responde no nível de diretoria a uma recém-criada estrutura de estratégia e 

transformação do negócio. A estrutura caracterizada pelo executivo 1, é de uma 

organização matricial forte onde a autoridade do gerente de projetos e do próprio 

PMO está vinculada, por meio da governança à um comitê executivo com viés 

de negócio. O executivo 1 indicou em suas respostas uma forte tendência de 

redução do volume de projetos em portfólio, com o intuito de aumentar a 

efetividade das ações estratégicas, que segundo informou, estão intimamente 

ligadas às metas definidas no ciclo de planejamento estratégico anual. Um 

aspecto interessante trazido no decorrer das entrevistas foi a influência da 

cultura ágil, fazendo com que o ciclo de revisão do portfólio tenha sido mais 

frequente em função de estratégias piloto, projetos em sprints mais curtas e com 

entregas mais rápidas. Nesse sentido, a criação de cenários, segundo o 

executivo 1, tem se limitado àqueles de curto prazo, por afirmar que o ciclo de 

mudança tecnológica está muito mais rápido. O grande enfoque de 

transformação na narrativa do executivo 1, se dá pela automatização dos 

processos que passam a ter uma grande prevalência do uso da inteligência 

artificial e do Big Data, apontados como indutores da inovação por meio dos 

canais de atendimento, sobretudo nas redes sociais e aplicativos. No decorrer 

da entrevista, o executivo 1, citou diversas vezes a utilização de metodologias 

ágeis, utilização de metodologias como Scrum, design thinking, projeto piloto e 

prototipação, mesmo quando parcerias e alianças estratégicas são necessárias 

para a consecução dos projetos em carteira. 
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A operadora A2 é uma operadora nacional de porte médio presente em 

regiões delimitadas pela sua licença de operação fixa, onde oferece, além de 

serviços de telefonia fixa (enfoque das entrevistas com o executivo 2), serviços 

móveis, TV e banda larga. Ao longo da análise dos documentos coletados ficou 

evidente o grande enfoque em projetos de educação do cliente para a aceitação 

das inovações introduzidas pela transformação digital, provocada pelos projetos 

e programas presentes no portfólio de projetos da operadora A2. Para conduzir 

os esforços de transformação digital, a operadora A2 criou uma diretoria 

específica para tratar do tema, motivo pelo qual a mesma se utiliza de 

mecanismos de ideação e benchmarking competitivo para identificar projetos 

que atendam às necessidades dos objetivos estratégicos. Os projetos 

destinados a trabalhar processos de atendimento ao cliente, são evidentes no 

pilar de experiência de cliente, uma vez que o redesenho de processos de 

atendimento por meio canais digitais, é a redução de custos a central de 

atendimento telefônico. Na perspectiva oferecida pelo executivo 2, um projeto 

extremamente estratégico é aquele destinado a fornecer inteligência a partir dos 

dados coletados pela operadora A2, caracterizando uma evolução do atual 

Business Intelligence para o uso intenso do Big Data Analytics. No processo de 

avaliação e seleção deste projeto, dado o seu horizonte de planejamento ficou 

evidente o uso de cenários em estágios iniciais das tecnologias, porém o 

emprego destes não seguiu ao longo do processo de avaliação e seleção, uma 

vez que estes integraram o portfólio. A operadora A2 também adota um modelo 

de inovação aberta, onde por meio de uma parceira estratégica direcionada por 

uma estrutura totalmente apartada, utiliza tecnologias como Big Data Analytics 

e Inteligência artificial para compreender melhor seus clientes e otimizar 

processos de atendimento, tomando decisões de negócio baseadas em fatos e 

dados.  Segundo o executivo 2, os benefícios esperados com o portfólio de 

projetos estão centrados no valor e otimização dos investimentos em expansão 

da rede atual e dos esforços de marketing que passarão a ser mais 

individualizados, ainda que haja um grande esforço para focar no mercado B2B. 

A metodologia usada para os projetos de transformação digital foi desenvolvida 

internamente com apoio de 2 consultorias estratégicas e possui grande enfoque 

em redesenho de processos e novos produtos, de acordo com o executivo 2. 

Com respeito ao uso de cenários, o executivo 2 afirmou que “isso ocorre lá atrás 



129 

 

 

no planejamento estratégico, e não fazemos por projeto”. Com respeito à 

proporção dos investimentos em transformação digital, o executivo 2 afirmou 

que, levando-se em conta o último ciclo de planejamento feito em 2013 implicou 

em 10% do faturamento anual. 

A operadora B1 é uma grande operadora de telecomunicações com 

controle acionário estrangeiro e um amplo e diversos portfólios de projetos, 

programas e portfólios que caracterizam uma operadora móvel com milhares de 

assinantes, em determinada região do território nacional com alta concentração 

de sua base de clientes. A exemplo do movimento de outras operadoras globais, 

focou em aquisição de organizações puramente digitais (OTTs – over the top) 

com vistas a acelerar a sua transformação digital, no sentido de criar modelos 

de negócios com foco em receita gerada a partir de dados oriundos da base de 

clientes e menos dependentes dos serviços tradicionais oferecidos. Devido a 

importância do tema, a operadora B1 criou em nível de vice-presidência uma 

estrutura própria dotada de um PMO, dedicada a tratar de inovação de forma a 

facilitar a criação de produtos e serviços digitais, usando abordagens ágeis. A 

equipe responsável pela transformação digital emprega metodologias como 

Lean, Agile e design thinking e abrange cerca de 200 indivíduos em um espaço 

chamado laboratório digital onde os projetos são conduzidos por equipes 

pequenas de 7 a 12 indivíduos (squads). Tal abordagem, permitiu a operadora 

B1 direcionar os esforços de validação do conceito de diversos projetos por meio 

de prototipagem que foram testados por clientes. Segundo documentos 

coletados e entrevista conduzida com o executivo 3, o esforço de transformação 

digital da operadora B1 se dá por meio de 4 pilares: experiência do cliente em 

canais digitais, tecnologias (como Big Data, computação em nuvem, inteligência 

artificial e Business Intelligence), digitalização de seu portfólio de produtos e por 

fim, o último deles focado em inovação e empreendedorismo. Neste último pilar, 

a estratégia desenvolvida é da inovação aberta sendo que a aceleração de 

startups dentro de um ecossistema controlado permitiu incrementar novos 

produtos com enfoque em mobilidade, gerando sete aplicativos que hoje compõe 

uma oferta de mais de 80 aplicativos diferentes, segundo indica o executivo 3 e 

o levantamento documental realizado pelo pesquisador. Os projetos destinados 

a trabalhar processos de faturamento digitalizado e atenção ao cliente, são 
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evidentes no pilar de experiência de cliente, uma vez que o redesenho de 

processos de atendimento por meio de aplicativos, atuou na redução de custos 

com chamadas direcionadas a central de atendimento telefônico. Entretanto, 

segundo executivo 3, na área destinada a tratar do redesenho de processos 

ainda se observa uma dissonância com relação aos processos mais 

burocratizados impostos pelo PMO Corporativo, já que as equipes de projetos 

possuem uma abordagem focada em métodos ágeis. Segundo o executivo 3, o 

porcentual de investimentos destinados à transformação digital perfaz 14%, 

tendo crescido 75% em comparação ao ano fiscal anterior, conforme evidências 

documentais como DRE, demonstração de resultado do exercício e relatórios 

aos acionistas comprovaram. 

A operadora B2 é uma grande operadora de telecomunicações com 

controle acionário estrangeiro e um amplo portfólio de projetos e programas que 

caracterizam uma operadora com milhares de clientes do serviço móvel celular, 

espalhados por todo o território nacional. Em diversos documentos coletados 

pelo pesquisador foi identificado o termo transformação digital de forma 

ostensiva em suas comunicações com clientes, mercado e investidores. Pelo 

seu porte, e segundo informações do executivo 4 o grau de maturidade da 

operadora B2 é bastante elevado, sendo que o PMO estratégico o qual é liderado 

pelo executivo 4, responde hierarquicamente no nível de vice-presidência de 

Governança. O ciclo de governança estabelecido orienta que as revisões do 

portfólio acontecem semanalmente em comitês pequenos no nível dos diretores, 

e mensalmente em grupamentos maiores denominado Business Review, que 

incluem também a presença do CEO. Segundo informações do executivo 4, 

existem hoje cerca de 300 profissionais atuando diretamente em projetos dentro 

da esfera de atuação das TICs e outros 300 em projetos de natureza distinta. A 

operadora B2 dispõe de estrutura uma projetizada que desdobra o planejamento 

estratégico em termos de portfólio de projetos, em consonância com os pilares 

estratégicos em linha com a perspectiva da transformação digital: infraestrutura 

tecnológica, oferta de produtos e serviços e por fim o principal deles que é a 

experiência do cliente. Conforme relato do executivo 4, a operadora B2 em seu 

planejamento estratégico conta de forma muito próxima com consultorias 

especializadas na área de TICs, inclusive para a própria implementação de 
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alguns projetos-chave. Ainda segundo o executivo 4, que comanda um dos 

escritórios de projeto focado em TICs, o portfólio constitui-se de programas e 

projetos de melhoria contínua como por exemplo reajustes na governança de 

projetos, treinamento (incluindo clientes) e aprimoramento do sistema de 

avaliação e seleção dos projetos utilizado até então, que foi baseado em 

ranqueamento dos projetos do portfólio com base em benefícios, obrigações 

regulatórias e fiscais e por fim, eficiência operacional. Os principais critérios 

utilizados pela operadora B2 segundo o executivo 4, foram: alinhamento 

estratégico, grau de risco, ROI, utilização de recursos estratégicos, grau de 

contribuições dos projetos na estratégia, com a alternativa do comitê também 

poder decidir quais projetos podem prosseguir, além de da utilização de três (3) 

cenários futuros (conservador, mediano e agressivo) e manutenção da 

competitividade. O processo de alocação orçamentária leva em conta, segundo 

relatou o executivo 4, tanto o histórico de utilização dos recursos de CAPEX de 

determinada área, quanto o olhar do pipeline de projetos e programas no 

portfólio, sendo que o executivo 4 menciona este processo de alocação virtual. 

Além disso também passaram a gerir as demandas de negócio com base em 

abordagens ágeis, com grande preponderância na experiência do cliente. De 

acordo com o relato do executivo 4, há uma integração das ferramentas PPM 

com os sistemas de informação tipo ERP, usado pela organização, a fim de 

diferenciar o orçamento disponível por projeto, programa ou portfólio de forma 

integrada. O executivo 4 relatou que há uma diretoria recém-criada sob chancela 

de transformação digital e que atua de forma conjunta com a diretoria de 

inovação. Os projetos de inovação que tenham intersecções com a diretoria de 

transformação digital têm, portanto, o aval de duas estruturas para prosseguir 

nas fases de avaliação e seleção, em função dos benefícios e capacidades 

desejadas. Dentre as tecnologias presentes nos projetos do portfólio da 

operadora B2 estão presentes tecnologias como Big Data, IoT, mobilidade, 

computação em nuvem, realidade virtual e inteligência artificial. Outro aspecto 

identificado em documentos coletados e confirmados com o executivo 4, dão 

conta que há uso extensivo de parcerias com integradores de TI para explorar 

de forma mais intensa a tecnologia de inteligência artificial e Big Data Analytics 

(grande pilar da transformação da operadora B2, na visão do executivo 4), 

sugerindo novos modelos de negócio, conforme fala do próprio CEO do grupo 
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em seu comunicado ao mercado, e reforçado pelo executivo 5. Segundo ainda 

documento analisado, a intenção do grupo é tornar-se uma organização digital 

“pura” e para tal esforço, está conduzindo parcerias com outras empresas e 

universidades dentro e fora do país. Segundo respostas do executivo 4 aferidas 

pelo questionário estruturado a proporção de projetos destinados a atuar em 

transformação total do negócio atingem patamar de 50%, seguido de perto por 

projetos de melhorias de processos e integração com 40%, e por fim, apenas 

10% dos projetos do portfólio respondem por integração com parceiros, 

fornecedores e distribuidores. Em termos de investimento, segundo dados 

coletados no site da operadora e mídia especializada, devidamente confrontados 

com a entrevista conduzida pelo executivo 4, os investimentos com projetos de 

TICs destinados à transformação digital chegam a patamares de 13% da receita, 

considerados os últimos dois anos e estendendo o investimento até 2020. 

Considerando-se o exclusivamente o orçamento de TICs o porcentual dedicado 

à transformação digital na operadora B2 foi de 40%, de acordo com o relato do 

executivo 4. 

A operadora C1 é uma grande operadora de telecomunicações com 

controle acionário estrangeiro e um amplo portfólio de projetos e programas que 

caracterizam uma operadora focada em mercado corporativo global, contando 

com 180.000 funcionários e desse quantitativo, cerca de 5.000 atuando em 

projetos e inovação. Sua estrutura é projetizada e conta com diversas 

abordagens de PMO, tanto no nível corporativo como no nível mais tático e 

operacional. Seu portfólio de produtos e serviços inclui conectividade, 

infraestrutura gerenciada e segurança da informação destinados a empresas 

multinacionais com operações estabelecidas no país. Com a crise a operadora 

C1 entrou, desde 2015 segundo afirma o executivo 5, em um período de 

desinvestimento no país, visando priorizar seu portfólio de investimentos na Ásia 

e Europa, onde o cenário futuro e as perspectivas de crescimento são mais 

alentadoras. Historicamente, observa-se na operadora C1 uma vinculação direta 

da estratégia aos projetos, tanto aqueles focados em atendimento a clientes, 

quanto aqueles que construíram a atual infraestrutura disponível. O ciclo de 

planejamento estratégico tradicionalmente era feito anualmente com revisões 

anuais validadas pelo board de acionistas. Entretanto, com novas tecnologias 
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com tempo de maturação mais curto, esse as aspecto foi revisto e hoje, a revisão 

do portfólio é feita trimestralmente.Com respeito à inovação a operadora C1 

possui 4 centros de inovação nos Estados Unidos (um deles no vale do silício), 

onde existe uma tradição e histórico de projetos pioneiros em TICs que 

desbravaram tecnologias que, em momentos subsequentes, foram seguidas 

pelas seguidoras rápidas. As avaliações do potencial tecnológico de tecnologias 

como inteligência artificial, IoT, mobilidade, são testadas em prova de conceito e 

potencial. Em específico, nas palavras do executivo 5, a operadora C1 percebeu 

ao avaliar tecnologias que esta “tinha um ativo muito poderoso nas mãos”, já que 

uma porção substancial do tráfego internet (70% segundo o executivo 5) circula 

pelas suas redes globais (150 países). Segundo o depoimento do executivo 5, 

tradicionalmente, a operadora C1 conduz aquisições de empresas focadas em 

nichos diversos como sensorização, distribuição de conteúdo e mídia digital, que 

pavimentam a transformação digital por meio de capacidades digitais já 

desenvolvidas nestas empresas, apoiando-se na rede global já instalada. O 

propósito é justamente aprofundar-se no uso dos dados trafegados e obter 

conhecimento e gerar valor de negócios para organizações que dela adquirem 

produtos e serviços, hoje limitada a produtos tradicionais de TICs off-the-shelf, 

mas que após a transformação digital, poderão vender analytics, segundo opina 

o executivo 5. A grande menção do executivo 5, é justamente a transformação 

dessas conjunção de tecnologias a gerarem modelos de negócios com alto 

potencial de geração de receita. Entretanto, um dos projetos de criação de 

plataforma de computação em nuvem que até 2015 era considerado estratégico, 

foi cancelado por conta da observação direta dos cenários que confirmaram a 

percepção de que concorrentes mais adiantados na adoção da tecnologia 

ofereciam uma grande barreira de entrada e vantagens do pioneirismo, 

especificamente no segmento de IaaS – infraestrutura como serviço. Por outro 

lado, a operadora C1 tem grande atuação em projetos globais com a tecnologia 

IoT e 5G onde pretende alavancar este conhecimento de forma conjunta com 

tecnologias como SDN (software-defined networking) e NFV (network-function 

virtualization) para otimizar sua estrutura de custos e processos de atendimento, 

por meio de diversos projetos e programas de transformação digital. O executivo 

5 indicou durante a entrevista que o porcentual de investimentos em P&D é da 

ordem de 3% do faturamento global da companhia. Entretanto, ressaltou em seu 



134 

 

 

comentário o executivo 5, que os projetos de integração destas capacidades ao 

portfólio de produtos e serviços costuma apresentar resultados aquém do 

esperado pela falta de timing nos diversos mercados em que a operadora C1 

atua, dificultando a obtenção dos benefícios esperados. Em termos de enfoque, 

o executivo 5 afirmou que em termos do portfólio de transformação digital há 

uma prevalência por projetos que lidam com experiência do cliente, seguido por 

modelos de negócio e por fim, processos de negócio. Os principais critérios 

citados pelo executivo 5 e que estão presentes na avaliação e seleção foram 

alinhamento estratégico, grau de risco, retorno sobre o investimento como 

padrões, grau de contribuição do projeto, cenários futuros e manutenção de 

competitividade. Com efeito, indica ainda que há uma desarmonia em termos de 

portfólio de serviços quando analisados de forma transversal, em mercados 

distintos o que dificulta o posicionamento como competidor verdadeiramente 

global atuante em mercados regionais. A percepção do executivo 5 com respeito 

ao grau de maturidade da operadora C1 é bastante elevada em todos os 4 pilares 

questionados com notas variando entre 8 e 10, tendo citado inclusive excesso 

de governança. Nesse sentido, o executivo 5 também indicou a presença de 

diversas consultorias estratégicas atuando em nichos diversos, plataformas 

colaborativas, modelos de inovação aberta como hackatons dentre outras 

estratégias. 

A operadora C2 é uma pequena operadora de telecomunicações também 

conhecida como “espelhinho” no jargão do setor, com um portfólio reduzido de 

produtos e serviços da categoria multimídia e, por este motivo, seu grau de 

maturidade em gerenciamento de projetos é bastante rudimentar, conforme 

afirmativas do executivo 6. O portfólio de projetos é pequeno e basicamente 

constituído de 3 projetos. Dois deles surgiram em função de demandas 

detectadas como oportunidades não aproveitadas anteriormente em seus 

clientes atuais constituídos de empresas de porte pequeno e médio, conforme 

indicado pelo executivo 8. Na narrativa do executivo 6, ficou claro que os projetos 

componentes de seu portfólio não foram gerados a partir de um processo formal 

de planejamento estratégico e sim, de uma lacuna detectada. A equipe executora 

dos projetos contou com profissionais externos, consultores e contou com a 

participação de 30 pessoas, apesar de segundo palavras do executivo 6, 
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“estamos focados em serviços e não temos o DNA de projetos”, motivo pelo qual 

atribuiu notas 1 a todos os itens da questão que versava sobre a percepção da 

maturidade da organização quanto a gestão dos seus projetos. Por conseguinte, 

a operadora C2, não possui um escritório de gerenciamento de projetos ainda 

que segundo o executivo 6 tenha indicado claramente a futura necessidade de 

um escritório de gerenciamento de projetos com enfoque mais operacional, que 

cuidaria em essência da gestão dos projetos. Quanto à proporção de projetos 

em carteira nos últimos 3 anos, o executivo 6 informou que a proporção de 

projetos é a que segue: 40% dedicados a melhoria de processos e integração 

entre áreas do negócio, 40% focados em integração com parceiros, 

fornecedores e distribuidores, e somente 20% dos projetos componentes do 

portfólio, dedicados à transformar a organização por meio de novos modelos de 

negócio. As técnicas e ferramentas utilizadas pelo time de executivos 

responsável pela avaliação e seleção de projetos foram o business case, 

brainstorming, retorno sobre o investimento, utilização dos recursos estratégicos, 

cenários futuros e manutenção da competitividade. A operadora C2, não possui 

um escritório de gerenciamento de projetos conforme afirmado pelo executivo 6, 

de forma que o comitê formado pelos dois sócios-investidores e 3 membros da 

engenharia. Em específico, o emprego de cenários foi feito de forma mediana, 

quando a equipe na consecução dos dois projetos principais identificou uma 

nova tecnologia que poderia estar integrada ao produto em desenvolvimento, 

onde a tecnologia de computação em nuvem e virtualização de hardware foram 

incorporadas, indicando a existência de cenários intermediários. Em análise de 

cenários futuros, o executivo 6 citou o estudo de tecnologias como IoT e Big Data 

Analytics como tecnologias integradoras de projetos futuros. O prosseguimento 

destes projetos ao longo dos estágios de avaliação e seleção se fundamentou 

exclusivamente na percepção dos gestores com relação à persistência da 

demanda inicialmente identificada, de acordo com o depoimento do executivo 6. 

Outro aspecto identificado como fator para a manutenção dos projetos foi o fato 

de estes oferecerem redução de custos para os clientes, e por isso, teriam 

aceitação facilitada em momento de crise econômica. Em termos de sucesso 

comercial que caracteriza qualquer inovação, o executivo 6 afirmou que os 

objetivos dos 2 projetos concluídos foram plenamente atendidos o que permitiu 

atender cerca de 120 clientes que adquiriram versões físicas e virtuais de seu 
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novo produto. O investimento em TICs por meio de projetos de transformação 

digital, segundo o executivo 6 foi de cerca de 1% de seu faturamento. Os dois 

projetos em questão foram concebidos sob a perspectiva de inovação em 

produtos, que demandou também pequenas inovações em processos de 

atendimento aos clientes e um modelo de negócio distinto do que havia até 

então. Um dos projetos que incluía tecnologia Big Data, porém foi suspenso em 

função do cenário econômico externo, tendo em vista a baixa perspectiva de 

recuperação econômica imediata no cenário de curto prazo. Por fim o executivo 

6, afirmou que, de fato, falta a operadora C2 um processo sistemático de geração 

e aprovação das ideias e que, ainda que não tenham feito até hoje uso de 

consultoria externa, esse seria um passo interessante para a exploração mais 

adequada da transformação digital. 

A operadora C3 é uma operadora de telecomunicações conhecida como 

“operadora de operadoras” atuante no atacado, portanto, com um portfólio de 

tamanho médio que foca em conectividade, produtos e serviços multiplataforma 

e, por esta razão, seu grau de maturidade em gerenciamento de projetos é 

bastante baixo, sem presença de um PMO, conforme afirmativas do executivo 7. 

Apesar de seus projetos demandaram envolvimento de cerca de 200 

profissionais (terceirizados) espalhados pelo país, não há um processo 

formalizado de identificação de projetos de transformação digital, ainda que 

conduza alguns esforços ligados à transformação digital de seus clientes (as 

operadoras fixas e móveis). Em termos de processos de negócio, a operadora 

C3, por atuar em nicho, apresenta ainda baixo grau de automatização e somente 

demonstrou evidências de digitalização em um pequeno conjunto de iniciativas 

em sistemas internos. Uma das afirmativas contundentes do executivo 7 que 

corrobora com as descobertas deste estudo foi de que este, na qualidade de 

fornecedor das operadoras percebe que a transformação digital está mais 

presente em clientes finais corporativos, do que nas operadoras propriamente 

ditas. Denota também que  apesar da operadora C3 utilizar tecnologias como 

computação em nuvem, SDN e NFV para consumo próprio e criação de 

plataformas de atendimento as operadoras dos grupos de observação A (fixa) e 

B (móvel), os clientes finais destas tem buscado fornecedores como Amazon, 

Google e Cisco (fabricante, que está promovendo integração para frente) para 
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serviços de maior valor agregado (como SDN, ou construa a sua própria rede), 

especialmente em clientes corporativos. Em termos de investimento, o executivo 

7 afirmou que parte dos produtos que desenvolve buscam atingir público 

corporativo que se apoiam em mobilidade e integração multiplataforma, já que, 

na visão deste executivo, as operadoras fixas e móveis ainda não percebem 

suas redes como verdadeiras plataformas. Na perspectiva do executivo 7, esse 

comportamento recorrente nas operadoras fixas e móveis, coaduna a percepção 

do pesquisador em que, estas adotam uma postura protetiva de investimentos 

em infraestrutura feitos no passado, evitando desenvolver soluções que não 

sejam proprietárias. Ao final, o executivo 7 reportou que não foi feito até hoje uso 

de consultoria externa. 

4.2 Comparativo dos grupos de observação 

 

No grupo de observação A, das operadoras fixas, houve menor grau de 

integração dos cenários ao processo de avaliação e seleção, enquanto que no 

grupo B, este elemento aparece de forma mais presente ao longo das etapas do 

processo. Paradoxalmente, no caso do grupo de observação A, das operadoras 

fixas, os cenários mostraram-se citados pelos executivos 1 e 2 em nível 

ligeiramente superior ao do grupo de observação B (móveis), entretanto, não foi 

possível detectar evidências adicionais no ferramental, processos e técnicas que 

comprovassem efetiva integração dos cenários na avaliação e seleção dos 

projetos dos portfólios de TICs. Outra interessante constatação foi de que há 

uma forte preocupação com a digitalização de processos articulando 

ferramentas de inteligência artificial e Big Data, seguidos por vários projetos e 

programas de aprimoramento da experiência do cliente. Mostraram-se também 

presentes menções a reposicionar modelo de negócio, o que pode sugerir que 

estas operadoras estão mais preocupadas com sua capacidade de geração de 

receitas, sobretudo quando comparado ao grupo de observação B (móvel) em 

que esta preocupação se mostrou menos latente. 

O grupo de observação B, das operadoras móveis foi o grupo com maior 

quantitativo de projetos dedicados à transformação digital, e, por conseguinte, 

onde foi possível identificar um maior grau de integração dos cenários ao 
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processo decisório com uma grande preponderância do PMO estratégico 

posicionado em níveis hierárquicos mais elevados. O executivo 4 indicou que o 

processo de geração de cenários, dado o mix de tecnologias contidas no 

portfólio, pode chegar a até 3 cenários futuros. Embora nesse grupo de 

observação, questões acerca novos modelos de negócio tenham emergido, 

somente um dos executivos indicou uma elevada preocupação da organização 

com o aspecto modelo de negócios, sendo que 60% dos projetos contribuem 

com objetivos específicos ligados a parcerias. 

Foi possível constatar que, dos três grupos de observação, o grupo C, das 

operadoras multimídia foi o mais heterogêneo deles e uma das razões para tal 

fato, reside no aspecto de que as operadoras deste grupo, além de atuarem em 

nichos distintos (redes globais e operadoras de operadoras) também possuíam 

tamanhos bastante discrepantes. Por outro lado, segundo análise dos dados 

coletados, em comparação com os outros grupos de observação (A, fixas e B, 

móveis), os executivos destas operadoras mostraram-se mais afetados pelas 

tendências tecnológicas que os demais, sobretudo o executivo C1 pertencente 

a uma operação com escala global. Na comparação com os demais grupos este 

foi o que mais demonstrou nas narrativas, uma grande preocupação com futuros 

modelos de negócio. Um dos possíveis componentes que podem ter contribuído 

para tal percepção estaria ligado a maior dependência de ativos organizacionais 

com forte risco de comoditização (redes físicas), sobretudo as operadoras de 

operadoras, que diferentemente da operadora C3, possui capacidades digitais 

mais desenvolvidas em serviços gerenciados em plataformas que podem ser 

consideradas agnósticas.  

Nos três grupos de observação, foi possível a identificação de peças de 

marketing digital, comunicados aos mercado e acionistas, e a participação em 

eventos de mercado destinados ao tema transformação digital. Nestas 

evidências de cunho secundário devidamente coletadas ao longo do intervalo de 

14 meses, foi possível identificar elementos que surgiram ao longo das 

entrevistas o que permitiu a confirmação de aspectos trazidos pelos executivos 

entrevistados.  
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5 CONCLUSÕES 

5.1 Conclusões Gerais 

 

Este estudo se propôs a analisar o emprego de cenários durante a 

avaliação e seleção de projetos de inovação com enfoque específico em 

transformação digital, estruturados em portfólios de projetos e programas, bem 

como determinar como estes influenciam a trajetória das operadoras de 

telecomunicações rumo ao estado desejado.  

Estabeleceram-se como objetivos específicos, os seguintes aspectos:  

a) identificar as ferramentas, técnicas, estratégias e processos utilizados 

pelas organizações para determinar tecnologias que se converterão em 

padrão dominante; 

b) analisar o emprego dos diferentes cenários para cada alternativa 

tecnológica avaliada e compreender como estes afetam o estado 

pretendido após o projeto ter sido selecionado; 

Por fim, conforme consta do capítulo 4, foi obtida uma estrutura teórico-

conceitual, baseada nos dados coletados e analisados, representados 

esquematicamente na figura 26, que integrou cenários prospectivos à avaliação 

e seleção de projetos nas operadoras de telecomunicações de três grupos de 

observação, objetivando oferecer um suporte a sua transformação digital, por 

meio de criação de capacidades de forma mais efetiva. 
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Fig. 26 - Diagrama final das relações de causa e efeito: categorias e subcategorias 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

  

Dessa forma a perspectiva comparada dos três grupos de observação, 

permitiu mapear as ferramentas, técnicas, estratégias e processos que foram 

identificados ao longo do método da teoria fundamentada.  

A tabela 7 ilustra os objetivos específicos deste estudo e sua relação com 

as hipóteses tecidas, conectadas por meio das categorias, subcategorias e da 

codificação seletiva estabelecidos no processo de análise da teoria 

fundamentada. 
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Tabela 7 - Análise comparativa e hipóteses identificadas 
 

Operadora 
analisada 

Ferramentas Técnicas Estratégias 
Processos de  

avaliação e seleção 

Tecnologias 
avaliadas no 

portfólio 

Hipótese 
identificada 

A1 

Scrum, Design 
Thinking, 

Projeto Piloto, 
SIGP 

Comitê decisor, 
Business case, 
2 cenários de 
curto prazo 

PMO tático, foco em 
processos, 

planejamento 
estratégico anual, 
estrutura matricial 

forte 

decisão final de 
investimento pelo 
comitê decisor, 

portfólio reduzido 

Big Data e 
Inteligência 

Artificial 
H1 e H2 

A2 
ideação, 

votação, SIGP, 
métodos ágeis 

Escoragem, 
análise de risco 
e dificuldade de 

execução,  

nova estrutura 
organizacional, PMO 
estratégico, foco em 

experiência do cliente 
e modelos B2B, 

inovação aberta 

Gestão madura do 
portfólio, processos de 

governança 
estabelecidos 

Big Data, 
mobilidade, IoT 
e computação 

em nuvem   

H2 

B1 
SIGP,  

KanBan 

Sala de guerra 
dos times de 
projetos, Uso 
de squads de 

inovação 

Aquisições, foco em 
novos modelos de 
negócio, estrutura 

diferenciada (PMO em 
nível de vice-

presidência), inovação 
aberta 

Conflito PMO 
corporativo x 

processos ágeis 

Big Data, 
Inteligência 
Artificial, BI, 

Apps 

H2 

B2 SIGP, Ideação,  

Brainstorming e 
Delphi na 

criação de 3 
cenários 
futuros 

PMO estratégico, 
estrutura projetizada, 
apoio de consultoria 

externa, orientação da 
matriz, uso de 

parcerias 

Governança do 
portfólio acentuada, 
Ranqueamento de 

projetos 

Big Data, IoT, 
computação 
em nuvem, 
Realidade 
Virtual e 

Inteligência 
Artificial 

H3 

C1 

Prova de 
conceito, 

projeto piloto, 
SIGP 

geração de 
cenários por 
especialistas 

externos 

PMOs táticos e 
estratégicos, estrutura 
projetizada, centros de 

inovação (P&D), 
aquisições 

estratégicas com 
enfoque em novos 

modelos de negócios 
e experiência do 
cliente, inovação 

aberta (hackatons) 

Governança do 
portfólio acentuada, 

portfólio com revisões 
trimestrais, com 

grande influência dos 
cenários 

SDN, NFV, IoT, 
computação 
em nuvem e 
Inteligência 

Artificial 

H3 

C2 

Business case, 
parcerias para 
execução de 

projetos 

Reuniões, 
Brainstorming 

Lançamento de novos 
produtos, cenários 

intermediários x 
alterações no escopo 

de projetos, 
inexistência de PMO 

decisão final de 
investimento pelo 
comitê decisor, 

portfólio reduzido, 
baixa maturidade em 

GP 

computação 
em nuvem, IoT 

H1 

C3 

Parcerias, 
projeto piloto, 

SIGP,  Reuniões 

Inexistência de PMO, 
lançamento de 

produtos 
multiplataforma 

Baixa maturidade em 
GP, decisão pelo 

executivo principal 

SDN, NFV, 
computação 
em nuvem 

H1 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Em relação ao segundo objetivo específico, que era de identificar o 

emprego de diferentes cenários dedicados a explorar alternativas tecnológicas, 

foi possível constatar que somente nas operadoras B2 (móvel) e C1 (multimídia), 

ambas de grande porte e presença internacional, foi possível perceber 

claramente a influência dos cenários em suas trajetórias. Em ambos casos as 
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operadoras trabalhavam com mecanismos de geração de três ou mais cenários 

com auxílio de consultoria externa. Estas foram as duas operadoras dentro da 

amostra que mostraram aderência à hipótese H3. Apesar do porte e do nível de 

faturamento elevado, a operadora A1 demonstrou baixa integração de cenários 

ao planejamento estratégico como um todo, e sobretudo nas etapas de avaliação 

e seleção de projetos. Nesse mesmo grupo, aderentes à hipótese H1, figuraram 

as operadoras A1 (fixa), C2 e C3 (multimídia). Em contraponto, as operadoras 

A1 e A2 (fixas) e B1 (móvel) surgem aderentes à hipótese H2 por trabalharem 

cenários de curto prazo, técnicas e ferramentas compatíveis de mapeamento de 

riscos, ranqueamento prévios à avaliação e seleção dos mesmos.  

Na figura 27, observa-se a intensidade de cada conceito-chave 

identificado ao longo da aplicação do método da teoria fundamentada, 

considerados os três grupos de observação. 

Fig. 27 – Intensidade dos conceitos por grupo de observação 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

5.2 Contribuições de ordem geral e prática 

 

Neste ponto do estudo, faremos uma pequena analogia que permitirá 

abstrair algumas conclusões adicionais, no tocante específico dos modelos de 

negócio, na seção 7.3, especificamente. Há uma expectativa grande em relação 

à reação dos grandes bancos de varejo ao movimento das Fintechs, devido ao 

fato do grau de maturidade digital de ambos ser mais elevado que as demais 
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indústrias, inclusa aqui a de telecomunicações (KREITSTSHTEIN, 2017). Por 

esta razão, este setor em específico poderá servir de benchmarking com devidos 

ajustes, uma vez que a intensidade do uso das TICs no setor bancário é 

referência em várias economias, especialmente em nosso país. O efeito 

comparativo, no tocante aos modelos de negócio de indústrias tradicionais 

distantes de ponto de vista de atuação e grau de intensidade no uso de TICs 

pode ser extremamente benéfico segundo sustenta Osterwalder, Pigneur e Tucci 

(2005, p. 24; tradução do autor): 

comparar o modelo de negócio de uma companhia a outra em uma 
indústria completamente distinta pode oferecer novos insights e 
fomentar a inovação no modelo de negócios. Em especial no e-
business e em indústrias mais dinâmicas, as comparações podem 
ajudar aos incumbentes no entendimento de quão agressivos novos 
competidores e startups podem ser. 

 

Historicamente, em nosso país o setor financeiro sempre se portou como 

um early adopter com respeito a diversas tecnologias que após algum tempo 

adicional de maturação também convergiram em termos de um padrão 

dominante difundindo-se por vários setores de forma colaborativa (FAEMS, VAN 

LOOY e DEBACKERE, 2005; FEATHERSTORN et al., 2016). Nesse sentido, o 

estudo de Featherstorn et al. (2016) sugere ainda que uma abordagem do 

portfólio que contemple projetos colaborativos interorganizacionais tem potencial 

para gerar melhores resultados na adoção de tecnologias, ou mesmo no 

desenvolvimento de inovações (MELLO et al., 2006). Tendo em vista a menção 

a estratégias de inovação aberta em 40% dos casos analisados, é plausível que, 

em cenário de adoção tecnológica bem-sucedido dos bancos, estes cogitem 

aliar-se as operadoras (e vice-versa) com fins de exploração conjunta das 

potencialidades de tecnologias como Big Data, conforme identificado em 

diversos trechos das entrevistas e, evidenciado pelas informações secundárias 

analisadas.  
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5.3 Limitações deste estudo 

 

A pesquisa qualitativa em profundidade, conforme preconizada pela 

escola de pensamento da teoria fundamentada, busca cercar-se de elementos 

que minimizem aspectos que poderiam torná-la vaga. Por outro lado, cabe ao 

pesquisador, igualmente preocupado com a consistência do método escolhido, 

explicitar suas vicissitudes, conforme indicado na análise que segue. 

A amostra de sete operadoras, é representativa na medida em que, ao 

estabelecer como objetivo inicial uma pesquisa exploratória e qualitativa, 

desenha um panorama que pode não representar na sua integralidade a 

realidade das demais organizações que poderiam ter sido inclusas no estudo. 

Por outro lado, em se tratando das operadoras fixas e móveis, onde há uma 

elevada concentração de mercado, esse aspecto torna-se menos relevante 

pelas razões esclarecidas por Halaweh, Fidler e McRobb (2008) onde sustentam 

que a integração de estudo de caso com teoria fundamentada pode ser 

considerada satisfatória com a quantidade de casos entre 4 e 10. No caso das 

operadoras multimídia, pela sua heterogeneidade, uma quantidade adicional de 

organizações pesquisadas poderia contribuir de forma a corrigir assimetrias que 

não puderam ser detectadas no presente estudo. O ferramental para a 

articulação de cenários mostrou-se mais presente em organizações mais 

maduras, tanto na perspectiva do gerenciamento de projetos quanto do 

planejamento estratégico formal. Dessa forma, a estrutura conceitual proposta 

ensejaria uma adaptação de ordem mais prática, visando sua aplicabilidade por 

parte dos executivos de pequenas operadoras, em especial as denominadas 

espelhinhos e operadoras de operadoras. 

Este estudo não alcançou estabelecer contato com operadoras móveis 

virtuais, também conhecidas como MVNO – mobile virtual network operators. Tal 

fato, decorre de dois aspectos, sendo o primeiro de ordem técnica e o segundo 

de ordem concorrencial do modelo de negócio. Sob a perspectiva técnica, as 

operadoras móveis MVNO operam sob um modelo conceitual de negócios 

distinto, onde usam a infraestrutura e plataformas existentes das operadoras 

móveis tradicionais para construírem suas redes. Tal abordagem, contribui para 
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que estas atuem em nicho bastante específico, restringindo assim seu impacto 

e a sua participação de mercado, fator que esclarece o segundo aspecto de 

ordem concorrencial. 

 

5.4 Estudos futuros sobre o tema 

 

O interesse do pesquisador sobre transformação digital e o potencial do 

uso de cenários inicialmente estava direcionado para a condução de um estudo 

transversal, que pudesse obter uma visão comparativa entre distintos setores, 

com respeito ao tema estudado. Tal anseio se mostrou ambicioso em demasia 

quando das primeiras arguições a que este estudo foi submetido. Por outro lado, 

as constatações identificadas na análise dos dados coletados indicam que os 

clientes corporativos das operadoras, seu segmento de maior atratividade, estão 

desenhando sua transformação digital também por intermédio de produtos 

substitutos aos constantes do portfólio de operadoras tradicionais. Esses 

produtos substitutos constituem-se em soluções agnósticas, multiplataformas e 

que caracterizam uma oferta OTT – over the top, discutida em seções anteriores 

deste estudo. Portanto, uma interessante oportunidade de pesquisa se desenha 

nesse sentido, com indicativos claros de que ainda há muito a ser pesquisado 

tanto nos provedores não tradicionais de serviços de telecomunicações como  

Google, Microsoft, Cisco, Amazon dentre outros, quanto na perspectiva das 

diversas indústrias igualmente impactadas pela transformação digital como setor 

bancário, varejo, setor automotivo, e outros. A investigação de outros elos da 

cadeia produtiva destes setores pode diferenciar-se em intensidade e grau de 

adoção tecnológico. Um outro aspecto que inspira interesses futuros de pesquisa 

é a aplicabilidade da estrutura conceitual proposta em diferentes setores de 

natureza estrutural como logístico, energia, abastecimento de água, etc. Por fim, 

como um passo adiante do exposto acima, a elaboração de uma metodologia 

baseada na estrutura conceitual proposta, pode ensejar estudos investigativos 

onde a pesquisa aplicada será o grande diferencial. 
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ANEXOS 

 

Anexo A – Mensagem de apresentação 

 

Estimado (a) Senhor (a). xxxxxx, 

 

Meu nome é Alexandre Caramelo Pinto e sou mestrando em Engenharia e Gestão da 

Inovação na UFABC – Universidade Federal do ABC. Em minha dissertação de mestrado tenho 

pesquisado sobre a avaliação e seleção de projetos de transformação digital baseadas na 

utilização de cenários. 

Dessa forma, baseando-me no estudo aprofundado da literatura disponível elaborei uma 

estrutura conceitual que reflete o processo de avaliação e seleção de projetos que promovam a 

transformação digital. Este referencial visa auxiliar as empresas participantes do setor de 

telecomunicações, em especial as operadoras, a compreender como o uso de cenários pode 

otimizar o processo decisório tipicamente presente na gestão de portfólios de TICs – Tecnologias 

da Informação e Comunicação. 

Gostaria de solicitar a oportunidade de realizar entrevistas (aprox. 30 questões) com 

alguns dos profissionais envolvidos com a dinâmica de decisão dos projetos de TICs, sejam 

estes participantes de um EGP – Escritório de Gerenciamento de Projetos ou não. Naturalmente, 

as informações compartilhadas durante as entrevistas observarão total sigilo de minha parte e 

da UFABC. Informo ainda que os resultados deste estudo e as análises dele decorrentes estarão 

disponíveis para os entrevistados. Ressalto ainda que, o ponto focal das questões é o processo 

de avaliação e seleção dos projetos e não quais projetos foram escolhidos ou rejeitados, 

denotando assim o interesse genuinamente acadêmico e a segurança e sigilo das informações 

estratégicas para o negócio. 

Agradeço de forma antecipada a sua colaboração e participação. 

Atenciosamente, 

Alexandre Caramelo Pinto 

(11) 98199-8951 – alexandre.pinto@ufabc.edu.br 

 

mailto:alexandre.pinto@ufabc.edu.br
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Anexo B – Questionário semiestruturado sobre o processo de 

avaliação e seleção de projetos de transformação digital baseadas 

em cenários 

 

Parte 1 – Sobre a organização 

 

1. Como a empresa elabora e implementa seu planejamento estratégico e 

como este contempla a inovação? Com que frequência ocorrem reuniões 

com este propósito? 

 

2. Quantos colaboradores (incluindo CLT, terceiros e autônomos) a empresa 

possui atualmente? Deste total, quantos colaboradores trabalham 

diretamente em TIC ou área dedicada à inovação? 

 

3. Como a empresa concebe cenários futuros para o negócio e os integra ao 

planejamento estratégico? 

 

 

Parte 2 – Sobre a gestão de portfólios 

 

4. Atribua uma nota de 1 a 10, para estes quatro aspectos da maturidade da 

organização 

 

(  ) Pessoas capacitadas em GP. 

( ) SIGPs – Sistemas de Informação de Gerenciamento de Projetos 

existentes e usados adequadamente. 

(  ) Governança  - existem processos claros e consistentes sobre como 

avaliar, selecionar projetos bem sobre como otimizar o portfólio de 

projetos. 

( ) Metodologia de Gerenciamento de Projetos – com referências 

consistentes, flexível, e adequada a cultura e maturidade da empresa. 
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5. A empresa possui e executa metodologia de gestão de projetos, 

programas e portfólios? Desde quando? Caso exista um Escritório de 

Gerenciamento de projetos (EGP/PMO), quais são seus papéis e 

funções?  

 

6. Dentre os projetos desenvolvidos, quais deles especificamente, 

endereçam a questão da transformação digital por meio da inovação em 

processos de negócios, experiência do cliente ou de novos modelos de 

negócio? 

 

7. Com relação aos critérios e técnicas para avaliação e seleção de projetos 

de TICs na categoria de transformação digital, marque todos os critérios 

utilizados em sua organização: 

 

(  ) Alinhamento Estratégico 

( ) Valor presente líquido – 

VPL 

(  ) Grau de risco 

(  ) Retorno sobre o 

investimento – ROI ou 

Tempo de retorno – Payback 

(  ) Produtividade 

( ) Utilização dos recursos 

estratégicos    

( ) Grau de contribuição do 

projeto na estratégia de 

negócio 

( ) A diretoria e/ou comitê 

define quais projetos seguem 

adiante 

(  ) Cenários futuros 

(  ) Manutenção da 

competitividade 

(  ) Não priorizamos os 

projetos 

8. Como são avaliados e selecionados os projetos de TICs com enfoque em 

inovação que serão desenvolvidos pela empresa? 

 

9. Que técnicas, estratégias, ferramentas ou softwares são empregadas 

nestas atividades de avaliação e seleção de projetos? 

 



165 

 

 

10. Quais os fatores considerados relevantes para a decisão de alocação do 

orçamento dentre os projetos da carteira? 

 

11. Com qual frequência o processo de avaliação e seleção de projetos é 

executado? E desde quando?  

 

Parte 3 – Sobre a transformação digital 

 

12. Quanto a empresa gastou/investiu em projetos de TICs com foco em 

inovação e transformação digital nos últimos 3 anos em termos de 

porcentual do seu faturamento ou dos gastos? 

 

13. Como a empresa seleciona as tecnologias que emprega em seus projetos 

de transformação digital?  

 

14. Dentre as tecnologias abaixo aponte aquelas que foram consideradas em 

projetos de inovação com foco em transformação digital. Indique na tabela 

abaixo a quantidade de projetos que abordaram esta tecnologia desde a 

fase de avaliação e seleção: 

 

 Big Data Analytics  Computação em nuvem 

Cloud Computing 

 Mobilidade 

Mobility 

 Tecnologia de registro distribuído 

Blockchain 

 Internet das Coisas 

IoT 

 Inteligência Artificial 

AI 

 Software-defined 

Networking 

 Network-function 

Virtualization 

 

15. Consideradas as tecnologias mencionadas na questão anterior, foi 

empregado o uso de consultoria externa, mesmo que indireta, para 
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pavimentar a decisão de prosseguimento de um projeto em detrimento de 

outro que empregava a mesma tecnologia? 

 

16. Como foi avaliada a evolução destas tecnologias no curto, médio e longo 

prazo e sua aplicação nos projetos? Como esta evolução foi incorporada 

no processo decisório? 

 

17. Como foi ou será a tomada a decisão final de prosseguimento destes 

projetos de transformação digital? 

Anexo C – Questionário analítico sobre o processo de avaliação e 

seleção de projetos de transformação digital baseadas em cenários 

 

Para as questões abaixo, indique através da escala o seu nível de concordância 

com cada afirmativa posicionando-a entre 0= discordo fortemente   e 10= 

concordo fortemente. Nos casos onde isso não for explícito, siga a orientação na 

própria questão. 

1. Na organização em que atuo, percebo uma forte relação entre as 

tendências tecnológicas e os projetos avaliados e selecionados. Estas 

tendências implicaram em projetos que melhoram ou visam melhorar 

processos de negócios e projetos e programas para inovar em modelos 

de negócios. Resp: ___ 

 

2. Na organização em que atuo, é desafiador determinar se o modelo de 

negócio adequado para a transformação digital é de fato, sustentável. 

Projetos que possuam um propósito claro de trabalhar a percepção de 

valor dos clientes do serviço prestado enfrentam dificuldades de 

aprovação. Resp: ___ 

 

3. Na organização em que atuo, os projetos são avaliados e selecionados 

sempre levando em conta cenários de curto, médio e longo prazo. Ao 

longo do processo de avaliação este aspecto tem um forte peso nas 

análises dos executivos. Resp: ___ 
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4. Na organização em que atuo, as alternativas de modelos de negócio são 

consideradas tendo em vista os cenários de curto, médio e longo prazo 

para a organização. Existem programas e projetos no portfólio atual cujos 

objetivos estão em linha com a criação de modelos de negócio 

alternativos ao existente. Resp: ___ 

 

5. Na organização em que atuo, existem um EGP – Escritório de 

Gerenciamento de Projetos que atua com projetos e programas ou 

mesmo em nível executivo, onde a decisão com relação ao avanço ou 

abandono dos projetos avaliados é tomada por esta estrutura. A decisão 

deste organismo considera os cenários de curto, médio e longo prazo 

gerados na avaliação e seleção. Resp: ___ 

 

6. Na organização em que atuo, há uma declaração explícita sobre a 

estratégia de inovação. Há um expresso senso de “seremos os 

pioneiros” em grande parte do discurso dos principais executivos do 

negócio.  

Resp: ___ 

 

Para as questões 7, 8 e 9, considere o somatório do porcentual das 

questões 7, 8 e 9 como 100%. 

 

 

7. Na organização em que atuo, há uma predominância de projetos e 

programas que atuam em melhoria de processos localizados e 

integração entre áreas. Em termos porcentuais, indique em sua resposta 

esta percepção. Ex: 1=10%, 5=50%, 9=90% e assim sucessivamente. 

Resp: ___ 

 

8. Na organização em que atuo, há uma predominância de projetos e 

programas que atuam em integração com fornecedores, parceiros, 

distribuidores. Em termos porcentuais, indique em sua resposta esta 
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percepção. Ex: 1=10%, 5=50%, 9=90% e assim sucessivamente. Resp: 

___ 

 

9. Na organização em que atuo, há uma predominância de projetos e 

programas que atuam em reinventar completamente o negócio em termos 

de sua geração de receitas e valor percebido pelo cliente. Em termos 

porcentuais, indique em sua resposta esta percepção. Ex: 1=10%, 

5=50%, 9=90% e assim sucessivamente. Resp: ___ 

 

 

10. Na organização em que atuo, o valor de negócio gerado pelas TIC – 

Tecnologias da Informação e Comunicação tem promovido um fluxo de 

projetos alinhados à estratégia do negócio que causam impacto positivo 

nos resultados pretendidos. Resp: ___ 

 

11. Na organização em que atuo, o processo decisório aplicado nos projetos 

de TICs, considera aspectos econômicos (VPL, TIR, ROI), aspectos 

qualitativos que permitem considerar benefícios tangíveis e intangíveis 

dos projetos e programas constituintes do portfólio? Resp: ___ 

 

12. Na organização em que atuo, existe uma metodologia consistente, 

baseada em padrões para gerenciamento de projetos, programas e 

portfólios (PMI, Axelos, IPMA, etc.)? Em caso positivo, indique qual dos 

padrões foi usado. 

Resp: ___ 

 

13. Na organização em que atuo, faz-se uso intensivos das ferramentas de 

software (ex: Clarity-CA PPM, Planview, HP, Microsoft, Trello, SAP) para 

apoiar o EGP nas atividades de gerenciamento de portfólio por pessoas 

devidamente treinadas em gerenciamento de projetos e na 

ferramenta? Resp: ___ 

 

 


