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RESUMO 
 

 
 

Objetivo - Este estudo pretende apreender como uma empresa do setor de 

Telecomunicações, representadas por suas áreas de negócio, aplica as boas práticas de 

Gerenciamento da Realização de Benefícios (BRM) visando a realização dos objetivos 

estratégicos da organização.  

Metodologia - No intuito de compreender o comportamento dessa organização e aplicação 

das boas práticas de Gerenciamento da Realização de Benefícios, utilizou-se modelo de 

estudo de caso único holístico. A coleta de dados baseou-se em entrevistas, análise 

documental e consulta ao website, intranet e outros sistemas da empresa estudada. 

Resultados - Os resultados obtidos demonstram a baixa adesão às boas práticas em BRM 

na empresa estudada e, assim, um amplo espectro de possibilidades de aplicação do tema, 

no intuito de potencializar o atingimento das metas e dos objetivos estratégicos das 

organizações de uma maneira geral. 

Limitações – A pesquisa foi realizada em bases qualitativas, utilizando um estudo de caso 

único. Pesquisas futuras podem avaliar esses resultados em um contexto mais amplo, 

considerando um estudo de caso múltiplo, utilizando análise quantitativa, com um número 

maior e mais abrangente de entrevistados. 

Aplicabilidade do trabalho – A partir dos resultados obtidos com a pesquisa, as 

organizações deste setor podem identificar uma causa potencial da baixa adesão às boas 

práticas em BRM e estabelecer ações corretivas no intuito de otimizar a realização dos 

objetivos estratégicos das organizações. 

Contribuições para a sociedade – Este estudo contribui para a sociedade na medida em 

que estabelece padrões e boas práticas de BRM, evidenciando em algumas delas, a 

relevância de uma boa governança e accountability para a execução de estratégias de 

empresas deste setor.  

Originalidade – Pelo nosso conhecimento, este é o primeiro estudo que avalia a aplicação 

de boas práticas de BRM em empresas de Telecomunicações no Brasil. 

 
Palavras-chave: Alinhamento Estratégico; Estratégia; Objetivos Estratégicos; Portfólio, 

Programas e Projetos; Gerenciamento da Realização de Benefícios; Benefícios; Valor. 

Categoria do artigo: Dissertação de Mestrado/Artigo original



 

ABSTRACT 
 

Purpose - This study intends to evaluate how a company in the telecommunications sector, 

represented by their business areas, apply the best practices of Benefits Realization 

Management (BRM) aiming at achieving the strategic organization objectives.  

Design/Methodology - In order to understand the behavior of that organization and the 

application of good practices of benefits realization management, it was used a model of 

study of single holistic case, with only one unit of analysis. The data collection was based 

on interviews, document analysis and company’s website, intranet and other systems 

impacted. 

Findings - The results obtained show the low adherence to the best practices in BRM in 

the company studied and thus a broad spectrum of possibilities of application of the theme 

BRM, in order to enhance the achievement of the goals and strategic objectives of the 

organizations in a general way. 

Research limitations – The research was carried out on qualitative bases, using a single 

case study. Future research can evaluate these results in a broader context, considering a 

multiple case study, using quantitative analysis, with a larger number of interviewees. 

Practical implications – From the results obtained, the organizations of this sector can 

identify a potential cause of low adherence to the best practices in BRM and establish 

corrective actions in order to optimize the achievement of its strategic objectives. 

Social implications – This study contributes to society as it establishes BRM standards 

and good practices, highlighting in some of them the relevance of good governance and 

accountability for the implementation of business strategies of this Sector.  

Originality – This is the first study that evaluates the application of the BRM best practices 

in telecommunications companies in Brazil. 
 

Key Words: Strategic alignment; Strategy Strategic objectives; portfolio, Programs and 

projects; Managing the realization of benefits; Benefits Value. 

Article category: Master´s thesis/ Research paper  
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1 INTRODUÇÃO 

 CONTEXTO DO TRABALHO 

As organizações desenvolvem ações e empreendem esforços no intuito de buscar seus 

objetivos e atingir suas metas no curto, médio e longo prazo. Para Porter (1989), estas ações 

deverão viabilizar um posicionamento único e valioso, por meio da composição de um mix 

interno de atividades que possibilitem a diferenciação desta perante seus concorrentes. Para tal, 

objetivos estratégicos são delineados e desdobrados para as diversas áreas de negócio que as 

compõem por meio de benefícios esperados. (MORRIS; JAMIESON, 2005). Estes benefícios 

esperados, uma vez atendidos, representarão então, a expectativa do negócio com os resultados 

produzidos dentro de cada área de negócio potencializando, assim, o atingimento do cenário 

futuro desejado. (ROLSTADÅS; TOMEMELEIN; MORTEN; BALLARD, 2014). 

De acordo com Serra e Kunc (2015) existe, portanto, uma lacuna entre este cenário 

futuro, definido pela visão de onde a organização pretende estar nos próximos anos, e o cenário 

atual estabelecido. O gap existente entre onde a organização deseja estar, e seu status quo, 

traduzem as mudanças que a organização precisa promover em seu negócio para viabilizar e 

entregar seus objetivos e executar sua estratégia, conforme a Figura 1. Estas mudanças, por sua 

vez, serão implantadas por meio de Programas e Projetos que, encapsulados em um Portfolio, 

eliminarão tal lacuna, aprimorando as chances de obtenção de vantagens competitivas 

estabelecidas e o alcance do cenário futuro desejado (GOMES; ROMÃO, 2016). 

 

Figura 1 - Lacunas entre o cenário atual e futuro 

 
Fonte: Adaptado de SERRA; KUNC, 2015. 
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Segundo Jenner (2014), o elo que liga estratégia com o resultado esperado fornecido 

pelos projetos é estabelecido pela rastreabilidade entre os benefícios produzidos pelas entregas 

do projeto e os benefícios pretendidos pela organização.  

Não obstante, Pells (2017) estabelece que o Gerenciamento da Realização de 

Benefícios (BRM) é o corpo de gestão que auxilia o relacionamento entre os resultados dos 

projetos, os benefícios produzidos por estes e os benefícios pretendidos identificados por meio 

da estratégia e objetivos estratégicos, formalizados por meio de business cases que os 

originaram.  

O estudo do BCG - Boston Consulting Group (2016) ressalta que, embora a utilização 

do BRM e suas práticas sejam relevantes para promover o alinhamento e o vínculo entre 

projetos (e seus resultados) e a estratégia da organização, poucas organizações conseguem de 

fato praticar estes conceitos. Corroborando com isto, Zwikael e Meredith (2010) apontam que 

projetos têm sido entregues buscando mais o elemento eficiência da entrega de produtos e 

serviços; ou seja, a execução e gestão destes projetos dentro do escopo, prazo e custo em 

detrimento ao alcance dos benefícios pretendidos. Entretanto, o foco apenas em eficiência de 

entrega não garante a efetividade do projeto e seu sucesso (SHENHAR, DVIR, 2007; 

ZWYKAEL, SMYRK, 2015). Não obstante, Badewi (2015) reforça este aspecto em seu estudo 

e mostra evidências de que as boas práticas de gerenciamento de projetos não resultam, por si 

só, em resultados para a organização. Para tal, é necessário mesclar práticas de Gerenciamento 

de Projetos com práticas de Gerenciamento da Realização de Benefícios (BRM). 

Outro estudo, desta vez promovido pelo PMI (2016a), aponta que a rotina de 

implementação de boas práticas em BRM ainda é baixa em 93% das organizações consultadas. 

Em outros estudos realizados pelo mesmo PMI (2016b) e PMI (2016c), apenas 17% das 

organizações consultadas informaram ter uma aplicação constante das boas práticas de BRM 

em seus projetos e 83% apontam não ter maturidade com relação ao tema.  

Isto levanta questões sobre como elas vêm executando suas estratégias sob a ótica do 

gerenciamento da realização dos benefícios (PMI, 2014).  

Delimitando estes questionamentos para empresas de Telecomunicações no Brasil, 

veremos o quão desafiador é para elas executar suas estratégias, uma vez que o setor é altamente 

competitivo e de rápida transformação. A privatização efetuada neste setor no Brasil gerou um 

novo patamar de competitividade e modificou as estratégias competitivas das empresas, o que 

sugere uma intensificação da concorrência entre elas. Basta observarmos o percentual de churn, 

que representa a taxa de rotatividade dos clientes (deserção) ou abandono da empresa pelo 

cliente para uma concorrente, conforme a Figura 2 e o Quadro 1. 
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Figura 2 - Churn (%) das Operadoras de Telefonia Celular no Brasil 

 
Fonte: TELECO, 2018. 

 
Quadro 1 - Percentual de Churn das operadoras de celular no Brasil 

 
Fonte: TELECO, 2018. 

 
Esta competitividade no setor de telefonia móvel no Brasil pode ser observada 

analisando o histórico do Market Share de cada operadora, conforme a Figura 3 e o Quadro 2. 

Neles, a partir de 2006, é possível observar uma diminuição da participação de mercado da 

operadora de celular líder (Vivo). Neste ponto, as três outras operadoras (Claro, Tim e Oi) 

tiveram um crescimento neste indicador, mostrando assim que conquistaram parte deste 

mercado. Com a entrada da Portabilidade Numérica1 em 2007, os clientes tiveram mais 

liberdade para buscar melhores serviços e produtos ofertados. A partir deste marco, observa-se 

uma distribuição mais equilibrada do mercado se comparado aos anos anteriores a 2006. 

  

                                                      
1  Portabilidade Numérica é uma medida regulamentada pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), 

que fornece ao consumidor o direito de mudar de prestadora de serviço de telefonia, mantendo seu número 
telefônico de origem. 
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Figura 3 - Market Share das operadoras de celular no Brasil 

 
Fonte: TELECO, 2018. 

 

Quadro 2 - Market share das operadoras de celular no Brasil 

 
Fonte: TELECO, 2018. 

 

Todos estes fatores, combinados, motivaram a realização desta pesquisa e justificam o 

estudo a ser realizado. 

 

 OBJETIVOS E PERGUNTA DA PESQUISA 

 

Com base no contexto do item anterior, é possível promover a seguinte síntese: (a) a 

estratégia, os objetivos estratégicos e os benefícios pretendidos pelas organizações devem 

posicionar estas empresas em um cenário futuro desejado (visão), possibilitando vantagens 

competitivas sustentáveis que as tornem únicas frente aos seus concorrentes (MEREDITH; 

MANTEL, 2003); (b) existem lacunas então entre o cenário futuro desejado e o cenário atual, 

que devem ser eliminadas por meio de mudanças (BURNES, 2009; DARWIN et al., 2002); (c) 
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os programas e projetos, com suas entregas, novas capacidades e resultados obtidos, fornecerão 

benefícios esperados para a organização e entregarão tais mudanças (OGC, 2017; JENNER, 

2014; SERRA, KUNK, 2014); (d) os benefícios pretendidos e realizados constituem o elo que 

liga a estratégia com os programas e projetos (BRADLEY, 2010); (e) benefícios representam, 

em sua essência, fluxos de valor que são produzidos por um projeto (ZWIKAEL, SMYRK, 

2012). 

A pergunta que esta pesquisa visa responder é: como as boas práticas de 

gerenciamento da realização de benefícios são utilizadas em uma empresa de 

Telecomunicações? 

Sendo assim, o objetivo final deste estudo é avaliar a aplicação das boas práticas de 

Gerenciamento da Realização de Benefícios (BRM) e sua contribuição para a materialização 

da estratégia e dos objetivos estratégicos em uma empresa de telecomunicações no Brasil. 

Como objetivos intermediários, esta pesquisa pretende: 

(a) identificar outros fatores relevantes para a execução da estratégia nessa 

empresa e que, por ventura, não tenham sido abordados no presente estudo; 

(b) identificar os principais atores envolvidos no ciclo de realização da estratégia, 

dentro da organização estudada. 

 

  RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

Zwikael (2016) apontou o interesse acadêmico na utilização das práticas em 

Gerenciamento da Realização de Benefícios (BRM), indicando uma quantidade relevante de 

artigos publicados nos journals de Gerenciamento de Projetos: o International Journal of 

Project Management e o Project Management Journal. Tal interesse também pode ser 

observado em instituições de mercado como o PMI e será evidenciado no referencial teórico a 

seguir. 

BRM é um aspecto do Gerenciamento de Projetos que tem sido muito estudado no 

meio acadêmico nos últimos anos (BREESE, 2012). Não obstante, Bradley (2006) destaca o 

papel central do BRM e como ela une todas as demais técnicas de gestão. 

Porém, de acordo com pesquisas realizadas por Markins e Stelle (2005), existem 
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dificuldades, por parte das organizações consultadas, em implementar suas estratégias. Isto 

sugere a ausência da conexão entre estratégia e projetos executados; ou seja, a ausência de boas 

práticas de BRM na rotina dessas organizações. Este resultado é corroborado por outra 

pesquisa, realizada pelo PMI (2014), que revela um resultado interessante: menos de uma em 

cada cinco organizações consultadas neste estudo possuem maturidade em realização de 

benefícios nos projetos. Desta forma, existe o reconhecimento sobre a relevância do tema BRM, 

mas existe pouca prática, de fato, nas organizações. 

A contribuição desta pesquisa para a comunidade acadêmica e para as organizações de 

uma forma geral, se dará pela revisão da literatura sobre o tema BRM e pela verificação e 

conclusões derivadas sobre o uso das boas práticas deste assunto em uma empresa de 

Telecomunicações no Brasil. Com isto, o autor espera aprimorar sua percepção sobre o tema e 

contribuir, no meio acadêmico, com os resultados obtidos, incentivando novos estudos e 

pesquisas no intuito de aprimorar o uso destas práticas. 

Para a empresa de Telecomunicações consultada, a contribuição deste estudo se dará 

pela identificação de oportunidades de melhoria e revisão das práticas adotadas, 

potencializando a implementação de mudanças em seus modelos operacionais existentes de 

modo a incorporar tais práticas. 

 

 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

Este estudo aborda a utilização das boas práticas de Gerenciamento da Realização de 

Benefícios para promover o alinhamento entre estratégia/objetivos estratégicos e os resultados 

obtidos com a execução dos programas e projetos de seus portfólios. Tal estudo se dá por meio 

da revisão de publicações dos últimos quinze anos sobre o tema BRM, tais como artigos de 

periódicos acadêmicos de alto fator de impacto em Gerenciamento de Portfólio, Programas e 

Projetos e também de ampla revisão literária, contemplando os principais livros e autores 

referências neste assunto. 

Este estudo busca uma análise detalhada da aplicação destas boas práticas em uma 

empresa de Telecomunicações no Brasil, a TELCO, por meio de pesquisa empírica com a 

utilização do método de estudo de caso único holístico. (Conforme seção 3.3) 

Esta pesquisa não objetiva esgotar o tema, porém colaborar com o enriquecimento e 
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aplicação do assunto nas comunidades de Gerenciamento de Projetos e, também, em empresas 

do setor e afins. 

Este estudo não considera o desenvolvimento de novas metodologias relacionadas ao 

tema, tão pouco visa esgotar as diferentes abordagens metodológicas existentes. 

 

 APRESENTAÇÃO DO ESTUDO 

 

Este relatório de pesquisa apresenta, no capítulo Um, o contexto, os principais 

objetivos deste estudo, bem como a delimitação e relevância da pesquisa para a comunidade e 

empresas. No capítulo Dois, o relatório apresenta o Referencial Teórico que dará sustentação e 

respaldo à coleta e análise dos dados obtidos no estudo de caso. Em seguida, no capítulo Três, 

o relatório apresenta a Metodologia da pesquisa utilizada. Os Resultados estão relatados no 

capítulo Quatro. Por último, no capítulo Cinco, são apresentadas as conclusões deste relatório 

de pesquisa, com as limitações e proposta de novos estudos e aplicabilidade nas organizações. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico desta pesquisa inicia-se com um breve histórico e evolução do 

tema BRM, indicando os principais fatos relevantes ocorridos, as pesquisas desenvolvidas neste 

meio e as tendências apontadas para este tema.  

A seguir, serão estudados os principais assuntos e aspectos relacionados com o BRM, 

importantes para o entendimento do trabalho proposto. São assuntos que contribuem, direta e 

indiretamente, para a construção do entendimento desta pesquisa e, consequentemente, 

colaboram para a aplicação do conceito de BRM nas organizações. Estes temas podem ser 

observados no ciclo de realização da estratégia, conforme Figura 4. 

Na segunda seção do referencial, serão apresentadas definições de Estratégia e 

Planejamento Estratégico, no intuito de identificar o ponto de partida para esta pesquisa, 

mostrando o vínculo e relevância deste assunto com BRM. Na terceira subseção do referencial, 

serão abordados os objetivos estratégicos, desdobrados da estratégia definida e representados 

por meio de um mapa estratégico: o BSC – Balanced Scorecard. 

Na seção seguinte será discutido o assunto BRM propriamente dito. Nele serão 

mostrados os principais conceitos de benefício e de BRM, destacando assim toda a relevância 

deste assunto para o estudo proposto. Na quarta seção serão tratados os temas Portfólio e 

Gerenciamento de Portfólio e, na sequência os temas Programas, Projetos e suas boas práticas 

de gestão. Na última parte, a Gestão da Mudança será a tônica. Nesta seção, será considerada a 

importância de incorporar as entregas e novas capacidades fornecidas pelos projetos à rotina 

das áreas de negócio e clientes. Com isto, os resultados e os benefícios pretendidos serão 

materializados, fechando assim o ciclo que originou toda a necessidade da realização 

estratégica, conforme a Figura 4. 
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Figura 4 - Ciclo de realização da estratégia 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 EVOLUÇÃO DO BRM 

O tema Gerenciamento da Realização de Benefícios surgiu na década de 1980, quando 

uma série de projetos de tecnologia da informação (TI) tentaram promoveram mudanças no 

status quo das organizações sem, entretanto, alcançar os benefícios pretendidos por estas. 

(FARBEY, 1999). 

Percebeu-se, àquela altura, que as abordagens tradicionais orientadas somente à 

entrega eficiente (dentro do prazo, do custo e do escopo – triângulo de ferro) de produtos e 

serviços, na gestão de projetos, não eram suficientes para garantir o sucesso da mudança 

necessária que originou tal iniciativa. (ZWIKAEL, SMYRK; 2012).  

A partir da década de 1990, então, surgem os primeiros avanços e os pioneiros neste 

assunto, em sua grande maioria britânicos, conforme o Quadro 3. Empresas de consultoria e 

Universidades com estudos orientados para resultado de negócio começaram a pesquisar a 

causa-raiz da não entrega dos benefícios esperados pela organização por parte dos projetos de 

TI. Surgem, então, os primeiros métodos de BRM publicados, anos após serem aplicados e 

testados. (BREESE; JENNER; SERRA; THORP, 2015). 
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Quadro 3 - Evolução dos métodos de Gerenciamento da Realização de Benefícios 
Ano Abordagens BRM Autor(es) 
1997 Active Benefits Realisation Remenyi, Sherwood 
1998 Benefits Realisation approach Thorp 

2006 Benefits Realisation Management Bradley 
Benefits Management Ward & Daniel 

2007 Benefits Management Payne 
2008 Project Benefits Management Melton, Iles-Smith e Yates 
2012 Managing Benefits  Jenner 
2016 Benefits Realization Management Framework PMI 

Fonte: adaptado de: BREESE; JENNER; SERRA; THORP, 2015. 

 

Este período é marcado pelo surgimento do assunto BRM como uma necessidade de 

apurar e compreender a taxa de sucessos de projetos de TI, contrapondo aos investimentos feitos 

e aos métodos de análise de investimento existentes à época (BRADLEY, 2010). 

Entre o final dos anos 1990 e meados dos anos 2000 surge um novo período de 

evolução do tema BRM. De acordo com Breese (2015), o gerenciamento de benefícios passou 

a ser percebido por órgãos governamentais como meio e método para justificar investimentos 

neste setor.  

Jenner (2014) aponta a necessidade que o governo britânico impôs em justificar o uso 

de dinheiro público e, como consequência, o uso dos conceitos de Gerenciamento de Benefícios 

passou a ser conteúdo obrigatório presente em padrões e procedimentos estabelecidos para este 

fim. Surgem, por exemplo, neste período, o Green Book do Her Majesty's Treasury (2003) 

como forma de nortear e justificar investimentos públicos, bem como a aplicação de aprovações 

e aquisições financeiras de projetos por portões (Gateway Review Process). 

Ainda neste período, surgem os primeiros standards tratando o tema Gerenciamento 

da Realização de Benefícios. O PMI (2006a) e PMI (2006b) fornece seus padrões para Gestão 

de Programas e Portfólio, respectivamente, com a inclusão de conceitos e boas práticas de 

gerenciamento de benefícios nos respectivos processos. A OGC (2007), uma organização do 

governo do Reino Unido responsável por alavancar projetos que visam otimizar processos 

daquele governo, define seu padrão para Gestão de Programas, incluindo também os conceitos 

de Gestão de Benefícios.  

Embora já presente no mercado por meio destes padrões, alguns estudos como o PMI 

Pulse of the Profession e o The Strategic Impact of Projects: Identify Benefits to Drive Business 

Results  indicam barreiras e dificuldades dentro das organizações para a aplicação das práticas 

de BRM e uma baixa adesão a estas práticas nas funções e serviços exercidos pelos Project 
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Management Offices (PMO) destas organizações (HOBBS, AUBREY, 2010). 

O próximo período de evolução das práticas de BRM surge em meados dos anos 2000 

e é marcado pela criação de modelos de avaliação de maturidade na aplicação de BRM. Além 

disso, surgem as primeiras redes e os grupos de interesse (SIG - Specific Interest Group), 

tornando mais ampla e rápida, a disseminação dessas práticas. (BREESE, 2015). 

Surgem também as primeiras pesquisas capitaneadas por estes SIGs, com destaque 

para a pesquisa realizada pelo SIG da Association for Project Management (APM), que apontou 

baixa adesão e aplicação limitada das boas práticas de BRM por parte dos profissionais e 

organizações respondentes (DOHERTY; ASHURST; PEPPARD, 2012) 

A partir dos anos 2010, fechando os períodos de evolução de BRM, o foco passa a ser 

o desenvolvimento de certificações, cursos e especializações nesta disciplina. Com isto, 

benefício passa a ser disciplina fundamental para a formação dos gerentes de projeto e surgem, 

então, as empresas certificadoras como AXELOS e APMG International, oferecendo a 

certificação Managing Benefits, pautada no modelo desenvolvido por Jenner (2014). 

Com base no histórico acima, verificam-se ainda oportunidades de crescimento e 

aplicação do tema BRM. Segundo Sahlin e Wedlin (2008), as práticas de BRM ainda são 

consideradas baixas, em parte, por não existir uma adaptação eficaz delas ao comportamentos 

e cultura de uma organização.  

Outro aspecto a ser considerado como desfecho da análise deste histórico é que, 

segundo Serra e Kunc (2015), existem algumas barreiras que afetam a adoção dessas práticas, 

até mesmo em países pioneiros na aplicação de BRM e com certa maturidade no tema, como é 

o caso dos países do Reino Unido. Além disso, organizações ainda relutam em adotar boas 

práticas de gestão da mudança em seus projetos, entre outros fatores inibidores, o que leva a 

uma falha na realização de benefícios em projetos. (COOMBS, 2015). Este fato já havia sido 

identificado anteriormente por Hughes (2001), que apontava a falta de consideração com 

aspectos sociais da mudança, introduzida a partir das novas capacidades fornecidas por projetos. 

Portanto, ainda há um vasto campo de evolução deste assunto, na medida em que BRM 

tem sido considerado um aspecto crucial no Gerenciamento de Programas e Projetos (BREESE, 

2012). E sugere, ainda, que estudos e pesquisas devam ser desenvolvidas no intuito de investigar 

premissas e ambiguidades no uso e aplicação das boas práticas de BRM. 
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 TEMAS DE SUPORTE AO BRM 

Estratégia, Planejamento estratégico e objetivos estratégicos 

Estratégia é oriunda do Grego “strategos” e tem sua base cunhada em contexto militar, 

quando há a ideia de planejamento e eliminação de inimigos com o uso ótimo dos recursos 

existentes. (ATHAPATHTHU, 2016). 

Drucker (1954) estabelece estratégia como o exercício de avaliação da necessidade de 

mudança da situação atual para um cenário futuro desejado, avaliando para isto a 

disponibilidade e a capacidade de transformação dos recursos a serem envolvidos nesta jornada. 

Esta visão de estratégia é corroborada por Chandler (1962), que resume estratégia como a 

definição de metas e objetivos estratégicos a longo prazo e, concomitantemente, a definição de 

ações e recursos para atingi-los. 

Ansoff (1969) configura estratégia como o conjunto de diretrizes apoiadas em cenários 

de crescimento e vantagem competitiva que auxiliam organizações a definirem suas direções e, 

aos gestores, possibilita apoio à tomada de decisão. 

Mintzberg (1994) apresenta estratégia como algo que foge à visão tradicional de ser 

um plano. Ele incorpora mais quatro dimensões para traduzir o que venha a ser estratégia. Estas 

dimensões são: 

 

• Plan (plano): estratégia como um conjunto de ações necessárias para alcançar os 

objetivos definidos; 

• Position (posicionamento): estratégia como meio de posicionar uma organização 

frente a um ambiente competitivo; 

• Ploy (manobra): estratégia como manobra para persuadir os concorrentes; 

• Perspective (perspectiva): estratégia como uma forma incorporada pela organização 

de perceber o mundo e o seu redor. 

• Pattern (padrão): estratégia como padrão de comportamento, intencional ou não.  

 

Para Collins e Ruskstad (2008), estratégia representa uma declaração composta por 

três elementos fundamentais: objetivo, escopo e vantagem, observando de início a definição 

dos resultados e benefícios que pretende produzir para a organização. (COLLINS; RUKSTAD, 
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2008).  

Já Porter (1996b, p. 68) estabelece que estratégia é: “A criação de uma posição única 

e valiosa, envolvendo um conjunto diferente de atividades” 

Estratégias, segundo Mintzberg (1994), podem ser deliberadas, quando são 

delineadas a partir de períodos e ciclos formais do planejamento estratégico, mas também 

podem surgir como emergentes, pois “brotam” a partir das mudanças no ambiente externo à 

organização, conforme a Figura 5. 

 

Figura 5 - Estratégias deliberadas e emergentes. 

 
Fonte: MINTZBERG, 1994. 

 

Com relação ao tema deste estudo (benefício), este dinamismo provocado pelos dois 

tipos de estratégias possíveis gera a necessidade, por parte da organização, de revisões 

periódicas, de seus objetivos estratégicos, de seus projetos e resultados esperados e, também, a 

revisão dos benefícios pretendidos pela organização para produzir o valor esperado definido em 

seu mapa estratégico. (GRABHER, 2002). 
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Gestão de Desempenho e BSC – Balanced Scorecard 

O sucesso na realização de benefícios está intrinsecamente vinculado com o 

desempenho organizacional (CHIH; ZWIKAEL, 2015). 

De acordo com Atkinson e Epstein (2000), o BSC é uma das ferramentas mais 

utilizadas para promover o alinhamento e direcionamento estratégico para as áreas de negócio 

de uma organização. Esta constatação é corroborada por Norrie e Walker (2004), que estabelece 

a importância do BSC para o mundo corporativo, traduzindo a estratégia da organização em 

planos estratégicos e métricas que possibilitam objetivos estratégicos para os níveis mais abaixo 

da organização. De fato, organizações são formadas por áreas de negócio/funcionais, que 

deveriam executar projetos e rotinas no intuito de atender a estratégia estabelecida. (THARP, 

2007) 

O BSC encaixa-se neste propósito, decompondo a estratégia para os departamentos e 

promovendo o alinhamento estratégico da organização como um todo. Otley (1999) reforça isto 

em seu artigo, destacando que o grande diferencial do BSC é a ênfase que a ferramenta dá em 

promover o vínculo entre medidas de desempenho com as estratégias das unidades de negócio. 

Apresentada em 1992 por Kaplan e Norton, a ferramenta BSC, exemplificada na 

Figura 6, surge como alternativa a medidas convencionais de desempenho até então. Ao inserir 

mais três métricas em conjunto com uma métrica convencional (a financeira), o BSC possibilita 

o balanceamento de visões a curto e longo prazo, a compreensão por parte dos gestores de como 

as organizações estão desempenhando suas funções. (THARP, 2007). 

Sendo assim, para cada uma das quatro perspectivas do BSC, tem-se um conjunto de 

objetivos e medidas estabelecidas. (KAPLAN; NORTON, 1998; NIVEN, 2002, p 117 – 139). 

São elas: 

 

• Perspectiva Financeira: a perspectiva financeira representa, de certa forma, o 

resultado em desempenhar bem as três perspectivas a seguir (Cliente, Interna e 

Crescimento e aprendizagem). Métricas como lucratividade e valor para o acionista 

podem ser usadas para compor esta perspectiva. (KAPLAN; NORTON, 1998) 

• Perspectiva Cliente: traduz as expectativas e necessidades dos clientes da organização. 

É como a organização, por meio de seus produtos e serviços prestados, é percebida por 

seus clientes. (KAPLAN; NORTON, 1998) 
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• Perspectiva Interna (Processos): aponta os processos críticos pelos quais produtos e 

serviços são ofertados e prestados, respectivamente. Promove o foco nos processos em 

que a organização deve sobressair-se para obter excelência para seus acionistas e 

clientes. (KAPLAN; NORTON, 1998) 

• Perspectiva Crescimento e Aprendizagem: aponta objetivos que visam potencializar 

a capacidade de inovação da organização e de aperfeiçoamento de eficiências por meio 

de reciclagem e qualificação de seus recursos humanos, de melhoria dos sistemas de 

informação e de alinhamento dos procedimentos da organização. (KAPLAN; 

NORTON, 1998). 

 

Figura 6 - As quatro perspectivas do Balanced Scorecard (BSC) 

 
 

Fonte: KAPLAN; NORTON, 1996. 

 

Gomes, Romão e Caldeira (2013) citam o uso de um framework importante, oriundo 

do BSC, para evidenciar os caminhos de causa-efeito pelos quais o valor é produzido dentro de 
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uma organização. Trata-se do Mapa Estratégico, conforme a Figura 7. 

 
Figura 7 – Exemplo de Mapa estratégico 

 
Fonte: KAPLAN; NORTON, 2004, p. 54. 

 

Segundo Kaplan e Norton (2004, p. 57), o mapa estratégico é a “representação visual 

da estratégia, mostrando como os objetivos nas quatro perspectivas do BSC se integram e 

combinam para descrevê-la.” 

Romão e Caldeira (2013) estabelecem, por meio da rede de dependência de benefícios 

(RDB), que é possível promover relacionamentos entre os objetivos estratégicos definidos no 

BSC e no Mapa Estratégico (O1, O2, O3, etc.), e os benefícios pretendidos (B1, B2, B3, etc.) a 

serem gerados por programas e projetos, conforme a Figura 8. 
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Figura 8 - Benefits Dependency Network 

 
Fonte: adaptado de GOMES, 2011. 

 

Desta forma, observa-se a relação direta do tema BSC com o assunto proposto por este 

estudo (Benefícios) e podemos constatar o que Chin e Zwikael (2015) apontaram em seus 

trabalhos: a realização dos benefícios vinculado ao desempenho organizacional. 

Business cases (BC) 

De acordo com a OGC (2017), a necessidade de gerar entregas em forma de produtos, 

de produzir mudanças e os resultados que a organização espera com o uso destes produtos, tudo 

isto auxilia a justificar a implantação de um projeto. E é por meio da produção destes resultados 

que o negócio alcança os benefícios pretendidos. (BRADLEY, 2006) 

Os benefícios pretendidos, por sua vez, desdobrados a partir da estratégia e dos 

objetivos estratégicos, devem ser formulados e compor um capítulo à parte dos Business Cases 

(BC) do projeto. (WILLIAMS; SAMSET, 2010). Isto os transforma em uma espécie de alicerce 

do projeto, pelo qual todo o investimento a ser feito é indicado, justificado e priorizado, 

auxiliando a tomada de decisão dos gestores. (YOUNG, 2006). 

Tal entendimento sobre o que venha ser o Business Case (BC) é corroborado por 

Deguire (2010), que esclarece que estes documentos consolidam informações necessárias para 

apoiar decisões no intuito de alavancar resultados e benefícios esperados por um projeto. 

Ward, Daniel e Peppard (2008) destacam em seus estudos a necessidade de termos 
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Business Cases (BC) de alta qualidade, que contenham, claramente, as justificativas, 

necessidades, mudanças e objetivos do projeto e que promovam, de forma constante, o 

alinhamento entre os benefícios pretendidos por eles e os objetivos estratégicos organizacionais. 

Este desafio é reforçado por Nielsen e Persson (2017), que ressaltam o papel vital do BC em 

investimentos de TI visando a agregação de valor ao negócio. 

Cabe lembrar que, além de identificar os benefícios pretendidos, os custos envolvidos 

e o alinhamento estratégico do projeto em questão, este documento possui um papel vital para 

as boas práticas de BRM: buscar o comprometimento dos gerentes de negócio na busca pelos 

resultados indicados. (WARD; DANIEL; PEPPARD; 2008). Tal visão é corroborada por 

Franken, Edwards e Lambert (2009), que estabelecem a relevância da designação de papéis e 

responsabilidades em um BC como instrumento para promover o engajamento das partes 

interessadas no projeto. 

Ward e Daniel (2006) destacam a possibilidade de desenvolver um Plano de 

Gerenciamento de Benefícios em paralelo ao desenvolvimento do BC, de maneira a melhor 

suportar a identificação e a execução dos benefícios pretendidos. 

Outro aspecto relevante deste tema é o uso contínuo deste documento. A OGC (2017) 

reforça que projetos devem possuir justificativa contínua para a sua implantação. Com isto, toda 

a justificativa para o projeto deve ser revisada ao longo de seu ciclo de vida e não somente no 

início, quando do desenvolvimento do BC. Tal ponto de vista – o uso e atualização contínua 

do documento - é reforçado por Maes, Van Grembergen e De Haes (2014, p. 55), que citam: 

‘‘[...] não se trata apenas de desenvolver um Business Case. ”. 

Altinkemer, Ozcelik e Ozdemir (2011) destacam a importância do uso contínuo do BC 

como forma de potencializar as taxas de sucesso em projetos e a OGC (2017, p. 111), por meio 

de sua metodologia, identifica os principais pontos de verificação e revisão do BC no intuito de 

revisar sempre a justificativa contínua para o projeto. O ciclo de vida do documento BC pode 

ser observado na Figura 9. 
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Figura 9 - O ciclo de vida do Business Case (BC) 

 
Fonte: OGC, 2017. 

 

Thorp (1998) estabelece que tal verificação visa, então, obter respostas para perguntas 

como “estamos fazendo as coisas certas, da forma correta?” Ou ainda “estamos entregando 

os benefícios esperados?” 

Portanto, a manutenção deste documento por meio de suas verificações constantes ao 

longo do ciclo de vida do projeto, auxilia no alinhamento estratégico da demanda e na 

comunicação dos benefícios a serem produzidos para a organização com a implantação do 

mesmo. 

Valor e Gerenciamento de Valor 

Considerando que benefícios são produzidos para promover a geração de valor para as 

organizações (SERRA; KUNC, 2014, p. 3), faz-se necessário compreender também o conceito 

de valor. 

A OGC (2010) define valor como: 
 

Uma medida do valor do dinheiro, representada por uma taxa obtida a partir da 
satisfação das necessidades (representada por benefícios monetários e não 
monetários) e o uso dos recursos empregados (gastos em dinheiro, pessoas, tempo, 
energia e material) para atender tais necessidades. (OGC, 2010, p. 4, tradução nossa2) 

                                                      
2 Do original: “value is effectively a measure of value for money. This is represented in MoV as the ratio of 
satisfaction of needs (represented by monetary and non-monetary benefits, which bring the value) to use of 
resources (represented by expenditure in money, people, time, energy and materials.” 
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Esta definição pode ser representada de acordo com a fórmula de Valor apresentada 

na Figura 10. 

 
Figura 10 - A fórmula do valor 

 
Fonte: OGC, 2010, p. 5 

 

Segundo Jenner (2014, p.18), valor representa: “a medida em que os benefícios 

excedem os recursos necessários para realizá-los”, reforçando o relacionamento entre as 

disciplinas de Gerenciamento de Valor e BRM. 

Portfólio e Gerenciamento de Portfólio 

O PMI (2017c) define portfólio como: 
 

Uma coleção de projetos, programas, portfólios subsidiários e operações, gerenciadas 
como um grupo, para alcançar os objetivos estratégicos. (PMI, 2017c, p. 3, tradução 
nossa3) 

 

Um portfólio existe para alcançar as estratégias e objetivos estratégicos de uma área 

de negócio ou da organização como um todo e constitui um grupo de programas e projetos que 

serão implantados para alavancar estes objetivos. O gerenciamento do portfólio representa a 

gestão centralizada de um ou mais portfólios no intuito de atender os objetivos estratégicos 

previstos. (PMI, 2017c) 

A OGC (2011) estabelece, em seu padrão, que portfólio representa a totalidade dos 

investimentos em mudanças, necessários para o alcance dos objetivos estratégicos.  

Por sua vez, esta mesma instituição define Gerenciamento de Portfólio como uma 

                                                      
3 Do original: “A portfolio is a collection of projects, programs, subsidiary portfolios, and operations managed as 
a group to achieve strategic objectives.” 
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coleção coordenada de processos e decisões estratégicas que, juntos, proverão o efetivo 

balanceamento entre as mudanças organizacionais necessárias e as operações. (OGC, 2011). 

Já APM (2012) estabelece que portfólio é um agrupamento de programas e projetos e 

que podem ser gerenciados no nível da organização. Sendo assim, o Gerenciamento de Portfólio 

constitui a base para seleção, priorização e controle dos programas e projetos de uma 

organização, alinhados com seus objetivos estratégicos e, também, com a capacidade para 

executá-los. 

Gestão de Portfólio de Projetos, portanto, envolve, coordenação e controle de 

múltiplos projetos que visam o mesmo conjunto de objetivos estratégicos e que competem pelos 

mesmos recursos, havendo então a necessidade de priorizá-los para alcançar os benefícios 

pretendidos. (COOPER; EDGETT; KLEINSCHMIDT, 1997).  Esta visão é corroborada por 

Burgelman (1991) e por Meskendahl (2010), que destaca o papel do portfólio e suas práticas na 

implementação de estratégias organizacionais, que competem por recursos para implantá-las.  

Importante então observar a relação destes assuntos com o tema central desta pesquisa. 

O conjunto de projetos e programas (iniciativas estratégicas) será selecionado para o portfólio 

baseados em alguns critérios e fatores de seleção e priorização. Um destes critérios é o benefício 

pretendido para cada uma das iniciativas estratégicas, evidenciado em cada um de seus 

respectivos Business Cases. (OGC, 2011) 

Programas e Gerenciamento de Programas 

O PMI (2017b) define Programa como:  
 

[...] projetos relacionados, programas subsidiários e atividades do programa 
gerenciados de forma coordenada para obter benefícios não disponíveis caso fossem 
gerenciados individualmente. (PMI, 2017b, p. 3, tradução nossa4) 

Para esta instituição, o Gerenciamento de Programa constitui a aplicação de um 

conjunto de conhecimento, competências e princípios em um programa no intuito de alcançar 

os objetivos previstos e obter os benefícios pretendidos. Segundo PMI (2017b), o 

Gerenciamento de Programas envolve o alinhamento dos componentes (projetos) para garantir 

que os benefícios que os originaram serão, de fato, atendidos. 

                                                      
4 Do original: “A program is defined as related projects, subsidiary programs, and program activities managed in 
a coordinated manner to obtain benefits not available from managing them individually.” 
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Seguindo a mesma linha, a OGC (2007) estabelece que Programa é: 

[...] uma organização temporária e flexível, criada para coordenar, dirigir e 
supervisionar a implementação de um conjunto de projetos e atividades relacionadas 
no intuito de fornecer resultados e benefícios relacionados aos objetivos estratégicos 
da organização. (OGC, 2007, p. 5, tradução nossa5) 

Ferns (1991) estabelece que Gerenciamento de Programas funciona como um 

mecanismo de coordenação de projetos, no intuito de obter deles os benefícios que, de outra 

forma, não seria possível. Pellegrinelli (1997) corrobora o pensamento de Ferns (1991) sobre 

Gerenciamento de Programas e acrescenta o fato de que Programas podem colaborar na 

orientação a objetivos comuns por parte dos projetos que os compõem. 

Tal colaboração pode ser observada por meio de outras abordagens para 

Gerenciamento de Programas, que utilizam, para tal, o nível de interferência exercido pelo 

Programa nos projetos e suas atividades e, também, a forma como tal coordenação é 

estabelecida. (GRAY, 1997) 

O Gerenciamento de Programas constitui, então, a ação de execução coordenada de 

organização, direção e implantação de um pool de projetos e atividades de transformação (ou 

seja, o programa) para alcançar os resultados e alavancar os benefícios de importância 

estratégica para o negócio. (OGC, 2007, p. 6) 

Projetos e Gerenciamento de Projetos 

 
Cleland e Kerzner (1985) confirmaram, no início dos estudos sobre projetos, que esta 

entidade representa uma combinação de recursos (humanos e não humanos), que se unem por 

meio de uma organização temporária, no intuito de alcançar um determinado objetivo. 

Existem definições clássicas que pautaram as definições de projeto que temos hoje. É 

o caso da definição de Barnes (1989), que estabelece o conceito de início e fim para projetos. 

Há ainda o conceito de introdução de mudança por meio de projetos, que está limitada 

no tempo e no escopo, com uma variedade de recursos empregados e com objetivos 

estabelecidos. (ANDERSEN et al., 1987). 

                                                      
5 Do original: “[…] is defined as a temporary, flexible organization created to coordinate, direct and oversee the 
implementation of a set of related projects and activities in order to deliver outcomes and benefits related to the 
organization’s strategic objectives.” 
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O PMI (2017a) descreve Projeto como: 
 

[...] um empreendimento temporário conduzido para criar um resultado, um serviço 
ou um produto único. (PMI, 2017a, p. 4, tradução nossa6) 

Turner e Muller (2003) estabelecem que projetos funcionam como entidades 

organizacionais que empregam recursos, de maneira única, por um período de tempo específico, 

de forma a viabilizar mudanças positivas e bem definidas no negócio vigente. E é justamente 

esta mudança positiva, que busca alcançar objetivos organizacionais e a execução da estratégia, 

que denominamos benefício. (ZWIKAEL; SMYRK, 2011). 

Portanto, benefícios são obtidos por meio da aplicação de boas práticas em 

Gerenciamento de Projetos. (SERRA; KUNC, 2014). 

Projetos e Programas são criados e executados no intuito de buscar a realização de 

benefícios a partir das mudanças estabelecidas na organização com a introdução das entregas 

previstas em seu escopo. São, portanto, meios importantes para implementar a estratégia 

organizacional (MORRIS; JAMIESON, 2005). 

Jenner (2014, p. 33) compartilha esta posição, reforçando o fato de que se projetos não 

forem entregues de forma eficaz e eficiente, impactos negativos serão percebidos na realização 

dos benefícios. 

Governança em Projetos 

Müller (2009, p. 4) estabelece que governança em Projetos representa o conjunto de 

políticas, processos e responsabilidades que permitem com que estes possam alcançar objetivos 

e metas organizacionais e, de certa forma, possibilitam o alinhamento de interesses e 

expectativas das diversas partes interessadas envolvidas com a implantação do projeto. 

Garland (2009, p. 10) define governança em projetos como um framework que 

viabiliza a análise e tomada de decisões em projetos.  

Existe uma diversidade de definições sobre o que, de fato, significa a palavra 

Governança (ROE, 2015). Ultimamente, estas definições estão cada vez mais atreladas com 

alinhamento estratégico dos objetivos dos projetos. (SAMSET; VOLDEN, 2016). 

Tal definição é corroborada pelo PMI (2016f, p. 4) que aborda governança como um 

                                                      
6 Do original: “[…] is a temporary endeavor undertaken to create a unique product, service, or result.” 
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conjunto de processos e funções que norteiam as atividades de gerenciamento de projetos, no 

intuito de produzir produtos, serviços ou resultados únicos que atendam às metas e objetivos 

estratégicos da organização. Fato é que a boa governança em projetos está cada vez mais 

orientada à uma visão estratégica. (APM, 2012). 

O tema governança tem vínculo direto com BRM e este pode ser constatado pelo 

estudo do NAO - National Audit Office (2011), que mostra a relação entre a perda ou não 

atingimento dos benefícios e a fraca estrutura de governança ou a ausência da mesma. 

Segundo Jenner (2014, p. 39), existem quatro características imprescindíveis que uma 

estrutura efetiva de governança deve possuir no que se refere a benefícios em projetos. São elas: 

• Transparente: definição de responsáveis nas diversas camadas possíveis (portfolio, 

programas, projetos e operações), esferas de decisão, regras e rotas para escalonamento 

de variâncias de resultados nos projetos, revisões periódicas. 

• Rastreável: papéis e responsabilidades claras para a realização de benefícios, 

alinhadas de cima para baixo e de baixo para cima; ou seja, da definição dos objetivos 

estratégicos e concepção do portfólio de projetos até programas e projetos e vice e 

versa. 

• Consistente: processo de escalonamento e aplicação de técnicas do tipo “gerir por 

exceção” (quando a variância de um determinado resultado extrapola a margem de 

controle definida). 

• Ativa: planejamento, engajamento e envolvimento contínuo dos gerentes de negócio 

e demais partes envolvidas. 

Gestão da Mudança e engajamento das partes interessadas 

Segundo Moran e Brightman (2001, p. 111), gestão da mudança é vista como um 

processo de transformação e renovação organizacional contínua para atender às expectativas 

das partes interessadas, e envolve mudanças em estrutura, capacidades, processos e 

procedimentos.  

Em um olhar mais profundo, Elrod II e Tippet (2002) destacam que o ponto de partida 

para uma transformação organizacional está no indivíduo; ou seja, as mudanças propostas pelo 

projeto, com a introdução de novas capacidades e novas formas de executar certas atividades 

ou até mesmo novas atividades, precisam ser incorporadas à rotina. (JENNER, 2014) 
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Burnes (2009), De Wit e Meyer (2005); Luecke (2003) e Nelson (2003) destacam o 

caráter de imprevisibilidade e descontinuidade da mudança, ocasionando reatividade por parte 

dos indivíduos impactados por ela.  

Jenner (2014, p. 113) ressalta a importância do engajamento das partes interessadas 

durante todo o processo da mudança, indicando a necessidade de segmentar e analisar cada 

indivíduo ou grupo de indivíduos impactados. Segundo ele, os benefícios pretendidos só serão 

realizados se as mudanças propostas forem incorporadas à rotina. Ou seja, não basta apenas 

gerar novas capacidades, é preciso que sejam utilizadas de fato.  

Esta visão de Jenner (2014) é corroborada por Mayfield (2013, p. 30), que aponta a 

necessidade de pensarmos em mudanças ancoradas em resultados providos por entregas de 

projeto e define resultado como algo “oriundo de uma mudança que, normalmente, afeta 

comportamentos e circunstâncias das pessoas operando um negócio transformado pelo uso de 

algo novo”. A Figura 11 mostra a lógica entre entregas, resultados e benefícios produzidos. 

 
Figura 11 - Lógica entre entrega de projeto, resultados e benefícios realizados 

 
Fonte: MAYFIELD, 2013, p. 30. 

 

Bradley (2010) aponta a necessidade de termos estas duas disciplinas (BRM e Gestão 

da mudança) gerenciadas de forma integrada – e não isoladamente – de modo a produzir os 

benefícios pretendidos por uma iniciativa de mudança. 

Serra (2015) também reforça o papel da Gestão da Mudança ao longo de todo o ciclo 

de vida do projeto e até mesmo após seu término, indicando, em seu estudo, a necessidade de 

olharmos para BRM como algo que extrapola as fronteiras de programas e projetos posto a 

necessidade de garantir a realização dos benefícios pretendidos e a incorporação das mudanças 

no negócio do dia a dia.  

A Figura 12 evidencia esta necessidade e mostra que os benefícios são produzidos, em 

sua essência, por meio da absorção das novas capacidades produzidas e entregues pelo projeto. 
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Figura 12 - BRM e as práticas de Gestão da Mudança lado a lado. 

 
Fonte: Traduzido de SERRA, 2015. Adaptado de GLYNNE; STUBBS, 2014. 

Benefícios e Gerenciamento da Realização de Benefícios 

Conforme apresentado na seção 2.1 deste estudo, o Gerenciamento de Benefícios 

surgiu da necessidade de compreender a razão do insucesso de investimentos feitos em projetos 

de TI face aos resultados esperados. (BRADLEY, 2006; WARD e DANIEL, 2006).  

Alguns acadêmicos como Ward e Daniel (2006) e Thorp (1998), e organizações de 

renome em Gerenciamento de Projetos como PMI, APM e OGC, possuem abordagens próprias 

para este tema. Este tópico será dedicado a fornecer o entendimento comum sobre as principais 

abordagens e modelos que foram desenvolvidos para auxiliar organizações a identificar, 

controlar e produzir os benefícios pretendidos. (SAPOUNTZIS; HARRIS; KAGIOGLOU; 

2008). 

O primeiro, e mais importante item a ser analisado, é exatamente o tema central deste 

trabalho; ou seja, Benefício. Visto de uma maneira ampla, é possível compreender benefício 

como as consequências positivas de uma determinada mudança por parte dos stakeholders. 

(BRADLEY, 2006).  

De acordo com Thorp (1998), benefícios representam a razão pela qual as organizações 

executam seus projetos e investimentos.  

Serra e Kunc (2015) reforçam esta definição, evidenciando o papel relevante do 

benefício na execução da estratégia organizacional, uma vez que preenchem lacunas entre o 



42  

cenário atual e o futuro, gerando assim o valor necessário para a organização e atingimento dos 

objetivos estratégicos. Tal entendimento é reforçado por Pells (2017, p. 1), que define benefício 

como “o vínculo que faltava entre estratégia e os resultados dos projetos”. 

Para que este percurso entre o cenário atual e o cenário desejado se dê da melhor forma, 

é necessário que ocorra o alinhamento correto entre as entregas de um projeto, os resultados 

deste projeto (a entrega incorporada na rotina e operações do negócio) e o benefícios produzidos 

(PMI, 2016e; OGC, 2007), conforme a Figura 13. 

 
Figura 13 - Entregas, resultados e benefícios 

 
Fonte: Traduzido de SERRA; KUNC, 2015; OGC, 2007, p. 78. 

 

De acordo com Zwikael e Smyrk (2012, p. 11), benefícios de projetos funcionam como 

“fluxos de valor que surgem a partir de um projeto”.  

Não obstante, a OGC (2007, p. 75) define Benefício como:  

[...] uma melhoria quantificável e mensurável proveniente de um resultado percebido 
como positivo por uma ou mais partes interessadas e que, normalmente, possui um 
valor tangível expresso em termos de dinheiro ou de recursos. (OGC, 2007, p. 75, 
tradução nossa7) 

Esta mesma definição é corroborada por JENNER (2014, p. 21), que destaca um 

atributo importante para benefícios: precisam ser mensuráveis para serem verificados ao 

término dos projetos. 

O PMI (2016d, p. 1) define benefício como “o Valor que é criado para o patrocinador 

do projeto ou beneficiário como resultado da conclusão bem-sucedida de um projeto.” 

Glynne (2007) ressalta, em seu estudo, um atributo importante sobre a definição de 

benefícios: a propriedade. Ele mostra que benefícios pertencem a indivíduos e grupos que 

desejam, de alguma forma, obter valor a partir de investimentos feitos em projetos. 

Desta forma, Markus (2004) destaca a importância do planejamento e da gestão 

                                                      
7 Do original: “[…] the measurable improvement resulting from an outcome perceived as an advantage by one or 
more stakeholders, which contributes towards one or more organizational objective(s).” 
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cuidadosa como meio para alavancar a realização dos benefícios pretendidos. Ou seja, é 

necessário promover um vínculo entre a materialização dos benefícios e a gestão apropriada 

dos mesmos. (SAPOUNTZIS; HARRIS; KAGIOGLOU, 2008) 

Surge então a necessidade de esclarecer melhor o que venha ser Gerenciamento da 

Realização de Benefícios (Benefits Realization Management - BRM).  

Segundo Glynne (2007), BRM aparece como uma nova abordagem para avaliação de 

investimentos em projetos, visando o planejamento, monitoramento, realização e sustentação 

dos benefícios pretendidos. Tal abordagem garante que todos os dados e informações 

necessárias para a tomada a tomada de decisão em investimentos estejam disponíveis, indicando 

formas e maneiras para a entrega dos benefícios desejados (GOMES; ROMÃO; CALDEIRA, 

2013). 

Este processo de gestão, portanto, auxilia na viabilidade do atendimento aos benefícios 

pretendidos oriundos dos investimentos feitos em mudanças necessárias no status quo 

(BRADLEY, 2006, p. 23), funcionando como um vetor de transformação do mindset atual no 

intuito de produzir valor para a organização. (JENNER, 2014). Além disso, a adoção destes 

processos BRM potencializa a incorporação de requisitos desdobrados da estratégia corporativa 

às rotinas e operações das organizações para que, com isto, seja produzido valor para a 

organização de maneira representativa e sustentável. (SERRA; KUNC, 2015). 

A necessidade de confrontar os benefícios esperados com os investimentos de capital 

necessários para promover a mudança organizacional desejada faz com que os processos de 

BRM se tornem peça fundamental para esta avaliação. (LIN; PERVAN, 2001) 

O PMI (2016d) encara BRM como um conjunto coletivo de processos e práticas para 

identificar benefícios e alinhá-los com estratégia da organização, garantindo que estes são 

realizáveis enquanto a implementação do projeto progride e termina, e também, que estes são 

sustentáveis — e sustentados — após a implantação do projeto. 

Medidas e Métricas de Benefícios 

De acordo com HM Treasury (2017) em seu guia de boas práticas para BRM, é preciso 

que se faça uma distinção entre medidas e métricas de benefícios. As medidas dos benefícios 

estão associadas a dados que possibilitam verificar se estes são, de fato, alcançáveis. Fornecem 

magnitude e auxiliam o acompanhamento da realização destes frente aos objetivos estratégicos 

estabelecidos, além de possibilitar a verificação do alinhamento estratégico de projetos. A 
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Figura 14 ilustra como as medidas podem auxiliar no alinhamento estratégico por meio dos 

benefícios esperados a serem fornecidos. 

 

Figura 14 - Alinhamento estratégico das medidas 

 
Fonte: HM Treasury, 2017. 

 

Já as métricas, por sua vez, representam unidade de medida base que complementa a 

medida. Como exemplo, o autor cita que uma medida de benefício pode ser a redução de 

desperdício em X reais. Neste caso, a métrica seria a unidade “reais”. 

A relevância disto, segundo Bradley (2006), é minimizar o viés de otimismo na 

definição de atratividade da demanda de tal modo a justificar o investimento a ser feito. 

Categorização de benefícios 

Contra benefícios (disbenefits) 

Jenner (2014, p. 16) define contra benefícios como: “o resultado mensurável de uma 

mudança, percebido como negativo por uma ou mais partes interessadas”. Um ponto 

interessante a observar é que a percepção positiva de um stakeholder pode representar, em 

contrapartida, a percepção negativa para outro stakeholder. Esta percepção negativa é o que 

Serra (2015) identifica como efeitos colaterais (ou contra benefícios) oriundos das mudanças 

introduzidas no negócio. 
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Benefícios emergentes 

Além dos benefícios planejados (ou benefícios esperados), existem os benefícios não 

planejados (não foram identificados inicialmente no business case do projeto) e são, de certa 

forma, um efeito percebido de uma mudança introduzida pelo projeto.  

Farbey, Land e Targett (1993) identificaram a origem de benefícios não planejados ou 

emergentes ao estudarem diversos projetos com seus benefícios esperados já identificados e 

concluíram que este tipo de benefício representa uma derivação da realização dos benefícios 

planejados. Além disso, os pesquisadores detectaram que este tipo de benefício é mais 

intangível que o benefício planejado e representam, por exemplo, como as partes interessadas 

perceberam uma mudança introduzida pelo projeto. 

 
Benefícios tangíveis (quantitativos) e intangíveis (qualitativos) 

Jenner (2014) relata que muitas organizações diferem benefícios tangíveis e 

intangíveis, mostrando que o primeiro engloba aqueles que são fáceis de mensurar, ao passo 

que o segundo representa exatamente o oposto. Entretanto, benefícios são melhorias 

mensuráveis e, desta forma, se o benefício não puder ser quantificado, não se trata de benefício. 

Portanto, benefícios tangíveis são aqueles que, de certa forma, podem ser mensurados por meio 

de medidas objetivas (financeiras, em alguns casos). Se não for possível colocar os benefícios 

em bases financeiras ou em outras bases, surgem então os benefícios intangíveis. (WARD; 

DANIEL, 2006; REISS et al, 2006; BRADLEY, 2006).  

A classificação de benefícios como intangíveis denota que: “ninguém foi capaz ou 

empreendeu esforço de análise suficiente para desenvolver medidas quantificáveis.” Sendo 

assim, mesmo para aqueles benefícios mais intangíveis como, por exemplo, “melhorar a 

satisfação de funcionários” ou ainda “melhorar a imagem da empresa”, sempre é possível 

representá-lo utilizando medidas quantitativas (tangíveis). (JENNER, 2014, p. 17) 

 

Benefícios Hard e Soft 

Phillips (2003) utiliza uma categorização similar. Segundo ele, quando os benefícios 

são de tal forma que não podem ser refletidos diretamente na folha de balanço da organização, 

nas contas de lucros e despesas, estes são definidos como benefícios soft. Por outro lado, 

aqueles que podem ser enquadrados desta forma, com resultados financeiros tangíveis, são 
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referenciados como hard.  

Estes últimos são de fácil medida e de fácil conversão para dinheiro; ao passo que os 

benefícios soft são mais subjetivos e, consequentemente, difíceis de converter em dinheiro. 

 

Benefícios Diretos e Indiretos 

Segundo Philips (2003), esta facilidade em expressar benefícios em valores monetários 

pode render uma nova categoria de benefício: benefícios diretos e indiretos. Jenner (2014) e 

Bradley (2006) apontam que benefícios diretos representam medidas diretamente relacionadas 

ao benefício que se deseja prover. Em contrapartida, os benefícios indiretos (ou benefícios do 

tipo proxy) representam medidas quantitativas que funcionam como insumos para outras 

medidas. E cita, como exemplo, a medida de renda per capta como proxy para medir padrão de 

vida. A Figura 15 exemplifica esta diferenciação entre benefícios diretos e indiretos e apresenta 

alguns exemplos para facilitar a distinção entre os dois conceitos. 

Figura 15 - benefícios diretos e indiretos 

 
Fonte: KIPPENBERGER, 2000. 
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Modelos existentes para o Gerenciamento da Realização de Benefícios 

Conforme apresentado na seção 2.1, existem diversas abordagens e métodos de BRM, 

as quais serão detalhadas, em ordem cronológica, com o objetivo de compreender a evolução 

deste assunto. 

O primeiro modelo concebido para este tema surge com Leyton (1995). Trata-se do 

Gerenciamento Ativo de Benefícios, que destaca o vínculo existente entre mudança, benefício 

e o fluxo contínuo existente entre eles, conforme a Figura 16. 

Figura 16 - O modelo de Gerenciamento Ativo de Benefícios 

 
Fonte: LEYTON, 1995. 

 

A seguir surge, por meio do estudo de Ward, Taylor e Bond (1996), o modelo de 

processo Cranfield para BRM, conforme a Figura 17. Este modelo estabelece algumas etapas 

básicas para gestão dos benefícios, destacando a retroalimentação existente entre as etapas de 

planejamento e execução e as etapas de execução e avaliação. Isto possibilita, por exemplo, a 

captura de benefícios emergentes, não identificados durante o planejamento. (WARD; 

MURRAY, 1997).  

A retroalimentação entre as etapas de monitoramento (revisão e avaliação) e de 

planejamento permite uma avaliação periódica de benefícios pretendidos versus benefícios 

realizados. 
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Figura 17 - O modelo Cranfield de Ward, Taylor e Bond 

 
Fonte: WARD; TAYLOR; BOND, 1996 

 

Na linha do tempo, surge outro modelo relevante definido por Remenyi e Sherwood-

Smith (1997): o modelo Active Benefit Realization (ABR), conforme a Figura 18. Focado em 

projetos de desenvolvimento de sistemas de informação com uma filosofia de contingência; ou 

seja, os resultados, atividades de desenvolvimento e os papéis dos stakeholders envolvidos são, 

na realidade, dinâmicos durante todo o ciclo de vida do projeto.  

Esta filosofia roda em três etapas distintas que verificam todo o desenvolvimento do 

sistema face à realização dos benefícios de negócio pretendidos. São elas: o entendimento da 

Big Picture sob a ótica de negócio, financeira e de projeto; a avaliação do progresso do projeto 

sob a visão dos stakeholders, possibilitando a troca de percepções entre eles e eventuais 

atualizações das tais big pictures e, por último, um feedback durante todo o ciclo de vida do 

projeto. (REMENYI; SHERWOOD-SMITH, 1997). 
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Figura 18 - O modelo Active Benefit Realization de Remenyi e Sherwood-Smith 

 
Fonte: REMENYI; SHERWOOD-SMITH, 1997 

 
Mais adiante surge a abordagem de realização de benefícios de Thorp (1998): o 

Benefits Realisation Approach. Este framework orientado à negócio é pautado em dois pilares 

centrais, conforme a Figura 19. 

 

• Na mudança do Gerenciamento de projetos visto de forma isolada, expandindo para 

algo mais abrangente, incorporando disciplinas como Programas, Portfólio e 

Governança de todo o ciclo; 

• Em três condições básicas para a aplicação com êxito do BRM: na responsabilização 

(ownership) dos benefícios, no uso de métricas e medidas relevantes e na gestão 

proativa das mudanças permeando os elementos anteriores. 
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Figura 19 - Os pilares do Benefits Realisation Approach de Thorp 

 
Fonte: THORP, 1998. 

 

A seguir surge o modelo de Ashurst e Doherty (2003): o Towards Best Practice to 

Benefits Management (ou rumo às melhores práticas para o gerenciamento de benefícios), 

conforme Figura 20. Os autores, com este modelo, estabelecem um framework de processo 

contínuo, considerando a influência do contexto organizacional na sua aplicação. É pautado por 

três grandes pilares: planejamento, entrega e revisão dos benefícios e, embora possa ser aplicado 

em outros tipos de projeto, foi desenvolvido pensando em projetos de desenvolvimento de 

sistemas. (ASHURST; DOHERTY, 2003). 
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Figura 20 - O modelo Towards Best Practice to Benefits Management de Ashurst 

 
Fonte: ASHURST, 2003. 

 

A OGC (2003) trouxe sua abordagem para Gestão de Programas, indicando técnicas e 

princípios para aplicação das boas práticas de BRM em projetos públicos do governo britânico 

(PELLEGRINELLI et al., 1997, p. 43). Neste modelo, conforme a Figura 21, o gerenciamento 

de benefícios é encarado como uma atividade central na gestão de programas e vital para a 

transformação de novas capacidades fornecidas por projetos dentro de um programa, em 

benefícios. (OGC, 2003, p. 31; PELLEGRINELLI et al., 1997, p. 44). O objetivo do modelo é 

traduzir resultados a partir de mudanças no negócio, transformando objetivos em benefícios 

mensuráveis. (OGC, 2003) 
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Figura 21 - O modelo da OGC para BRM baseado em Programas - fluxo transformacional 

 
Fonte: OGC, 2007, p. 175. 

 

Em seguida, Bradley (2006) propõe um modelo de BRM pautado em seis fases, com 

um pilar fundamental para a realização das mesmas: o engajamento das partes interessadas, 

conforme Figura 22. Na primeira fase, o objetivo é definir visões e objetivos sem que tenhamos 

ideias preconcebidas de soluções. Neste momento, é vital o engajamento das partes interessadas 

para apoiar estes objetivos estabelecidos. 

Nas etapas seguintes, Bradley (2006) identifica as mudanças no status quo e os 

benefícios pretendidos que farão com que a organização atinja os objetivos definidos na fase 

um. A partir daí, montamos um portfólio de iniciativas (programas e projetos) que proverão os 

tais benefícios pretendidos. Estas iniciativas passarão a ser executadas e controladas nas etapas 

seguintes, com o viés de entrega dos benefícios pretendidos. (BRADLEY, 2006) 
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Figura 22 - O modelo de BRM de Bradley 

 
Fonte: Bradley, 2006, p. 83. 

 

Para Reiss et al. (2006), o modelo de BRM proposto, tal qual como o modelo proposto 

por Bradley (2006), foca na entrega de benefícios por projetos e estabelece que o gerenciamento 

da realização de benefícios deve garantir o monitoramento dos benefícios durante e até mesmo 

após a execução dos projetos. Desta forma, há um relacionamento estabelecido no modelo de 

Reiss et al. (2006) que amarra benefícios à realização de projetos, gerando assim um caminho 

de produção de valor, conforme a Figura 23. (NOGESTE; WALKER, 2005) 

 
Figura 23 - O modelo de BRM de Reiss 

 
Fonte: Reiss et al., 2006. 
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Depois disto, é apresentando o modelo do PMI (2017b) para Gerenciamento de 

Benefícios de um Programa, que estabelece um ciclo de vida específico para BRM, com cinco 

etapas, permeando todo o ciclo de vida de Programas e Projetos, conforme Figura 24. De acordo 

com o guia, o Gerenciamento de Benefícios do Programa é definido como: 

Processos que evidenciam os benefícios planejados do programa e seus resultados 
esperados e inclui, também, os processos para monitorar a habilidade do programa em 
entregá-los. (PMI, 2017b, p. 43, tradução nossa8) 

 
Figura 24 - O modelo de BRM do PMI 

 
Fonte: PMI, 2017b. 

 

Melton, Yates e Iles-Smith (2008) fornecem, em seu livro, outro modelo para 

apoio à Realização do Gerenciamento de Benefícios, conforme a Figura 25. Ele é ancorado 

nas boas práticas de Gerenciamento de Projetos e pautado por quatro estágios principais: 

  

                                                      
8 Do original: “[…] processes to clarify the program’s planned benefits and intended outcomes and includes 
processes for monitoring the program’s ability to deliver against these benefits and outcomes..” 
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Figura 25 - O modelo de BRM de Melton, Yates e Iles-Smith 

 
Fonte: MELTON; YATES; ILES-SMITH, 2008, p. 17. 

 

• Estágio 1: envolve o desenvolvimento de um Business Case que sustente a iniciativa 

de mudança. O foco aqui, voltado no ciclo de vida do projeto, é avaliar se esta iniciativa 

é o projeto certo a ser executado; 

• Estágio 2: envolve planejamento e os processos de gerenciamento de projetos 

funcionam como alicerce para a execução correta do projeto e dos benefícios 

pretendidos; 

• Estágio 3: este estágio contempla, em sua essência, processos de controle e gestão 

com o objetivo de entregar “certo” o projeto e seus benefícios; 

• Estágio 4: o estágio final envolve a incorporação das entregas do projeto na rotina do 

negócio. Desta forma, produz-se os benefícios pretendidos. 

 

Permeando estes quatro estágios, encontra-se processo de realização dos benefícios 

cujo foco está no monitoramento e controle da entrega de benefícios pós-projeto e na avaliação 

do atendimento aos objetivos frente em função das melhorias entregues pelos projetos, 

conforme a Figura 26. (MELTON, 2008, p. 87) 
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Figura 26 - Os processos de Realização de Benefícios de Melton, Yates e Iles-Smith 

 
Fonte: MELTON; YATES; ILES-SMITH, 2008, p. 87. 

 

Jenner (2012), conforme a Figura 27, estabelece outro modelo: o Managing Benefits. 

Trata-se de um ciclo virtuoso, contendo cinco etapas principais (identificar, quantificar, valorar, 

avaliar, planejar, realizar e revisar) e sete princípios que as norteiam (alinhar benefício com a 

estratégia, começar de trás para a frente, utilizar métodos bem-sucedidos de entrega; integrar 

benefícios com a Gestão de Desempenho; gerir benefícios sob a perspectiva de Portfolio; aplicar 

Governança efetiva e desenvolver uma cultura voltada à valor.) 
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Figura 27 - As etapas e princípios do modelo Managing Benefits  

 
Fonte: JENNER, 2012. 

 

Em seu modelo, Jenner (2012) ressalta alguns aspectos importantes a serem 

considerados durante a implantação das boas práticas de BRM. A primeira delas refere-se à 

adaptação dessas práticas às circunstâncias locais tais como escala de investimento, 

complexidade das iniciativas, estrutura de governança, cultura organizacional, etc. (JENNER, 

2012, p. 7). 

Outro aspecto a ser considerado é a articulação das boas práticas com outras disciplinas 

de gestão, como por exemplo, planejamento estratégico, gestão de portfólio e gestão de 

desempenho. Jenner (2012, p. 8) destaca que as práticas de BRM não devem ser tratadas como 

algo isolado e sim integradas à outras disciplinas de modo a potencializar a realização dos 

benefícios pretendidos. 

O autor destaca, ainda, seis características importantes para um gerenciamento de 

benefícios efetivo. Para ele, Gerenciamento da Realização de Benefícios deve ser: 

 

• Ativo: busca ativa por benefícios (pretendidos e emergentes) por meio do engajamento 

das partes interessadas. (JENNER, 2012, p. 9). 

• Baseado em evidências: previsões e práticas devem ser pautadas por evidências sobre 

o que de fato funciona e não baseado em premissas e desejos pessoais. (JENNER, 

2012, p. 9). 
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• Transparente: previsões abertas e honestas dos benefícios pretendidos com a 

iniciativa, apresentando sempre uma linha clara de desdobramento dos objetivos 

estratégicos até os benefícios pretendidos e realizados de fato. (JENNER, 2012, p. 9). 

• Olhar para a frente: foco em aprendizado e melhoria continua ao invés da busca por 

“culpados”. (JENNER, 2012, p. 9). 

• Orientado à benefícios (e não a atividades). Os projetos e programas devem estar 

pautados em benefícios que os justifiquem e não o contrário. (JENNER, 2012, p. 9). 

• Gerenciados ao longo de todo o ciclo de vida. A gestão de benefícios vai desde a 

identificação até sua realização, levando em considerações as lições aprendidas 

coletadas ao longo da jornada. (JENNER, 2012, p. 9). 

 

O PMI (2016d) desenvolveu um framework para benefícios: o Benefits Realization 

Management Framework (BRMF). O objetivo é auxiliar as organizações a gerenciar e realizar 

efetivamente os benefícios de seus projetos. Este modelo, conforme a Figura 28, fornece um 

conjunto de boas práticas que podem ser utilizadas para a identificar, analisar, entregar e 

sustentar benefícios, que se alinham às metas e objetivos estratégicos da organização. Ele é 

composto por três etapas principais e um conjunto de práticas que deverão ser verificadas dentro 

de cada uma dessas etapas. 
 
Figura 28 - O framework Benefits Realization Management do PMI 

 
Fonte: PMI, 2016d. 

 
• Identificar benefícios: nesta etapa, o propósito é observar como programas e projetos 

podem gerar os resultados e, consequentemente os benefícios, esperados pela 

organização. (PMI, 2016d, p. 1) 

• Executar benefícios: o foco desta etapa é minimizar riscos que ameacem a entrega 

dos benefícios pretendidos e potencializar as probabilidades de obter benefícios 

adicionais não previstos. (PMI, 2016d, p. 1) 
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• Sustentar benefícios: garantir a produção contínua e a criação de valor por parte de 

programas e projetos. (PMI, 2016d, p. 1) 

 Documentos e Ferramentas de apoio para BRM 

 Plano de Realização de Benefícios 

O Plano de Realização de Benefícios é um documento utilizado para controlar a 

realização dos benefícios esperados prometidos pelo projeto. É utilizado para descrever todas 

as atividades necessárias para a realização dos benefícios pretendidos. Segundo o PMI (2016d), 

tal plano é composto por um cronograma de realizações previstas destes benefícios e outros 

itens necessários como métricas e definições de accountability, para monitorar os benefícios 

esperados ao longo do tempo. No geral, apresenta a seguinte estrutura: 

 

• Uma relação de benefícios e premissas associadas a realização dos mesmos; 

• Uma descrição de como cada benefício será alcançado; 

• Um conjunto de métricas e medidas - incluindo KPIs - e procedimentos para medir o 

progresso da realização dos benefícios; 

• Uma definição de papéis e responsabilidades na realização dos benefícios; 

• Uma descrição de como as novas capacidades fornecidas pelo projeto serão 

incorporadas à rotina da área/organização; 

• Um mapa de benefícios. 

 

 Perfil de Benefícios 

O perfil de benefício (benefits profile) representa uma espécie de ficha técnica de cada 

benefício. Ele contém todos os atributos básicos de um benefício como a categoria, a descrição, 

as métricas utilizadas para avaliar a realização e a frequência da medição. Além disso, 

contempla as ameaças, o dono do benefício, entre outros atributos relevantes. BRADLEY 

(2006) 
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Rede de Dependência de Benefícios (RDB) 

O RDB é a principal ferramenta de apoio ao Gerenciamento da Realização de 

Benefícios. Introduzida inicialmente por Ward e Elvin (1999, p. 69), ela rastreia os objetivos 

estratégicos e os benefícios necessários para atendê-los, bem como identifica as mudanças e os 

habilitadores para estas mudanças. 

 

Papéis e Responsabilidades – Os principais atores envolvidos no BRM 

Para a realização do Gerenciamento de Benefícios, temos 2 papéis importante além 

dos já conhecidos como Gerente de Projetos, Gerente de Portfolio e outros. (BRADLEY, 2006). 

São eles: 

 

• Gestor da Mudança do Negócio (Business Change Manager): responsável pelo 

gerenciamento da realização dos benefícios, desde a identificação até sua realização 

(APM, 2012). Representa, no papel, o vínculo entre o projeto e o negócio. 

• Dono do Benefício (Benefit owner): responsável por um ou mais benefícios 

específicos identificados no Perfil do Benefício. Ele também é o responsável por 

aprová-lo e, também, por dar feedback sobre a realização dos benefícios. (JENNER, 

2014) 

 SÍNTESE DO REFERENCIAL TEÓRICO SOBRE BRM 

A revisão teórica proposta neste capítulo evidencia o quão vasto é o constructo 

benefício. Apresentamos um breve histórico e evolução do assunto ao longo do tempo, 

com os principais acadêmicos e suas abordagens para BRM, passando pelos principais 

temas correlatos que suportam as boas práticas de Gerenciamento da Realização de 

Benefícios, tais como Governança, Gestão de Portfolio, Programas e Projetos e Gestão da 

Mudança. Os Quadros 4, 5 e 6 mostram uma síntese do que foi apresentado no capítulo 

Dois. 
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Quadro 4 - Sumário das diferentes definições de Benefícios 

ITEM CONCEITO DE BENEFÍCIO AUTOR(ES) 

1 Benefícios são consequências positivas oriundas de uma mudança. Bradley (2006) 

2 Benefícios representam a razão pela qual as organizações executam 
projetos e investimentos Thorp (1998) 

3 
Benefícios preenchem lacunas entre o cenário atual e o cenário futuro, 
gerando valor para organização e proporcionando a realização dos 
objetivos estratégicos 

Serra e Kunc 
(2015) 

4 Benefícios representam o vínculo entre estratégia e os resultados dos 
projetos Pells (2017) 

5 Benefícios funcionam como “fluxos de valor que surgem a partir dos 
projetos 

Zwikael e Smyrk 
(2012) 

6 Benefício é uma melhoria quantificável e mensurável proveniente de um 
resultado percebido como positivo por uma ou mais partes interessadas. OGC (2007) 

7 Benefícios precisam ser mensuráveis para que sejam verificados ao 
término do projeto. Jenner (2014) 

8 Benefícios pertencem a indivíduos e grupos que desejam, de alguma 
forma, obter valor a partir de investimentos feitos em projetos Glynne (2007) 

9 Benefícios representam o Valor que é criado para o patrocinador do projeto 
ou beneficiário como resultado da conclusão bem-sucedida de um projeto. PMI (2016d) 

Fonte: Autor 

 
Quadro 5 - Sumário das diferentes abordagens e temas relacionados de BRM 

ITEM CONCEITO DE BRM AUTOR(ES) 

1 
BRM representa uma nova abordagem para avaliação de investimentos em 
projetos, objetivando o planejamento, monitoramento, realização e 
sustentação dos benefícios esperados 

Glynne (2007) 

2 
BRM garante que todos os dados e informações necessárias para a tomada 
de decisão em investimentos estejam disponíveis indicando formas e 
maneiras para a entrega dos benefícios desejados 

Gomes, Romão e 
Caldeira (2013) 

3 BRM é um processo de gestão que viabiliza o alcance dos benefícios 
propostos, oriundos de investimentos em mudanças Bradley (2006) 

4 BRM é um vetor de transformação do mindset atual, mirando o conceito 
vigente para proposição de valor. Jenner (2014) 

5 

BRM é um conjunto de processos que possibilita com que projetos, 
programas e portfolios incorporem os requisitos da estratégia de negócio 
nas rotinas e operações das organizações, no intuito de gerar Valor de 
maneira representativa e sustentável 

Serra e Kunc 
(2015) 

6 
BRM é um processo de avaliação de benefícios com o objetivo de 
confrontá-los com os investimentos de capital realizados na mudança do 
negócio 

Lin e Pervan 
(2001) 

7 

BRM é um conjunto coletivo de processos e práticas para identificar 
benefícios e alinhá-los com estratégia da organização, garantindo que estes 
são realizados enquanto a implementação do projeto progride e termina, e 
também, que estes são sustentáveis — e sustentados — após a implantação 
do projeto 

PMI (2016d) 

Fonte: Autor 
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Quadro 6 - Sumário dos modelos teóricos de BRM ao longo do tempo 

Ano Abordagens BRM Autor (es) 
1997 Active Benefits Realisation Remenyi, Sherwood 
1998 Benefits Realisation approach Thorp 

2006 Benefits Realisation Management Bradley 
Benefits Management Ward & Daniel 

2007 Benefits Management Payne 
2008 Project Benefits Management Melton, Iles-Smith e Yates 
2012 Managing Benefits  Jenner 
2016 Benefits Realization Management Framework PMI 

Fonte: Autor 

 

  



63  

METODOLOGIA 

 

Creswell (2003) estabelece, em seu estudo, que o pesquisador deve ter em mente 

diretrizes e orientações claras para nortear o trabalho de pesquisa. Já Myers (2005) define alguns 

itens diretivos a serem observados pelo pesquisador ao executar sua pesquisa. São eles: a 

perspectiva filosófica adotada pelo pesquisador, os métodos utilizados, as técnicas empregadas 

para coletar os dados e, por fim, os métodos de análise e interpretação dos dados coletados. 

Este capítulo dedica-se a apresentar e discutir o percurso metodológico da pesquisa. 

 PERSPECTIVA FILOSÓFICA DO PESQUISADOR 

Esta pesquisa valeu-se de uma abordagem epistemológica positivista por parte de seu 

pesquisador, pois o conhecimento adquirido neste estudo foi obtido por meio de constatações 

de relações causais e de regularidades observadas, pautadas por uma visão racional e cartesiana 

sobre os fatos. (HIRSCHHEIM, 1992). 

 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

De acordo com Vergara (2007), esta pesquisa pode ser classificada de duas formas 

distintas a saber: quanto aos fins e quanto aos meios. 

 

• Quanto aos fins: esta pesquisa é descritiva uma vez que exibe as boas práticas e 

processos de BRM e suas peculiaridades, de um dado grupo definido, envolvendo 

técnicas estruturadas para coleta dos dados; 

• Quanto aos meios: esta pesquisa é documental, bibliográfica e de campo. Foi feita 

com base em artigos e em journals de alto fator de impacto e livros sobre o tema BRM 

(bibliográfica), por meio de investigação no local onde foram aplicadas entrevistas 

para coleta de dados e observados os fenômenos a serem estudados (campo) e por meio 

de análise documental encontrada na empresa estudada (documental). 

 MÉTODO DE PESQUISA E DE COLETA DE DADOS 
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O método de pesquisa utilizado pelo pesquisador neste trabalho é o estudo de caso. 

Segundo Yin (2010), este método é adequado quando há o interesse pela busca do “como” e do 

“porquê” de um dado evento e, também, quando o pesquisador possui pouco ou quase nenhum 

controle sobre o comportamento dos eventos. 

Neste caso, o interesse está em saber como uma empresa de Telecomunicações está 

aplicando as boas práticas de BRM em seu negócio e, com isto, materializando sua estratégia e 

objetivos estratégicos. 

Sendo assim, foi aplicado o modelo de estudo de caso único holístico, com apenas uma 

unidade de análise. 

 

Figura 29 - Percurso metodológico 

 
Fonte: adaptado de Yin (2010) 

 

A pesquisa de campo e coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas 

semiestruturadas aplicadas a dez indivíduos que participam, direta ou indiretamente, de um 

grupo de atividades relevantes para o tema benefício no ciclo de realização da estratégia, 

conforme a Figura 4. O estudo foi baseado na percepção da aplicação das boas práticas BRM 

por parte desses indivíduos, executando funções e atividades no ciclo da Figura 30. No 

Quadro 7 é possível identificar as siglas e uma breve descrição de cada função, preservando 
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o anonimato dos entrevistados. 

 

Figura 30 - Ciclo de realização dos benefícios na TELCO 

 
Fonte: Autor 
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Quadro 7 - Descrição das funções/entrevistados na pesquisa 

Função Descrição 

AN_0* Representam as áreas de negócio da TELCO e de onde originam os programas e 
projetos 

REL_0* Representam as áreas de relacionamento com cliente para dentro de TI da 
TELCO, auxiliam na captação e entendimento da demanda  

GP/CSOL_0* Representam a área que apoia e coordena a execução técnica das atividades 
previstas no projeto. 

PMO_0* Representam a área que aplica as boas práticas de gestão de projetos. Possui uma 
forte atuação metodológica no aspecto financeiro 

GOV_0* Área que aplica os conceitos de Governança no Portfolio de projetos da TI, 
observando desvios significativos nos projetos e, também, não conformidades. 

CONTROL_0* Representa a área que valida a solicitação de aprovação de investimento e avalia 
o resultado obtido com as iniciativas e projetos. 

FINANC_01 
Realiza todo o processo de aprovação financeira para alocação do orçamento 
previsto ao projeto. Cria as requisições de compra e libera os pedidos que serão 
consumidos pelo projeto. 

Fonte: Autor 

 

Além disso, foram feitas análises documentais e consultas ao website da empresa 

estudada.  

O instrumento para coleta de dados foi constituído de vinte e nove perguntas 

relacionadas ao tema em estudo (BRM), agrupadas em categorias/etapas do ciclo BRM e 

funcionou como roteiro para condução das entrevistas, conforme quadros 8, 9 e 10. As respostas 

foram registradas por meio de formulário eletrônico e de gravação em áudio, transcritas e 

disponibilizadas neste estudo no capítulo 4. 

As questões utilizadas foram baseadas em journals e manuais de BRM existentes, 

constatando as boas práticas que norteiam a aplicação de BRM e foram consolidadas nos 

Quadros 9, 10 e 11. 

 

Quadro 8 - Protocolo de pesquisa – Categoria: Identificação dos Benefícios 

ID Processo Pergunta 

Q1 

Id
en

tif
ic

ar
 

A sua organização possui um plano (estratégico) comunicado para todas as áreas 
de negócio? 

Q2 O plano deixa claro qual é a missão, a visão, as metas e os objetivos estratégicos 
da sua organização? 

Q3 Os objetivos estratégicos e as metas são desdobradas para cada área de negócio 
da sua organização? 

Q4 
Existe algum documento ou modelo adotado para apresentar propostas de 
programas e projetos da sua área de negócio no intuito de atender às metas e 
objetivos da organização? 
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ID Processo Pergunta 

Q5 
Sua área utilizada business cases ou algum outro documento de análise de 
investimentos para este fim, contendo os benefícios esperados com aquele 
programa ou projeto, e os custos e riscos associados? 

Q6 Os benefícios esperados com o programa ou o projeto estão alinhados com as 
metas e objetivos estratégicos da organização? Eles são factíveis e realizáveis? 

Q7 Está claro como os benefícios esperados com o programa ou projeto serão 
medidos e quando eles serão entregues de fato? As métricas estão claras? 

Q8 Existe algum documento formal que consolide todos os benefícios identificados 
em programas e projetos, para posterior acompanhamento de entrega?  

Q9 
A seleção e priorização dos programas e projetos a serem executados pela 
organização leva em consideração critérios claros associados à benefícios 
esperados? 

Q10 Existe alguma área específica, dentro da organização, que controle estas 
promessas de benefícios a serem entregues? 

Q11 
Existe uma governança clara, com critérios de aceitação e portões de decisão para 
tomada de decisão sobre continuidade de programas e projetos? Os papéis e 
responsabilidades estão claros? 

Q12 A organização adota algum sistema de gestão de desempenho operacional? 

Q13 Os benefícios esperados por programas e projetos são, de alguma forma, 
vinculados a estes sistemas de gestão de desempenho operacional?  

Fonte: Autor 

Quadro 9 - Protocolo de pesquisa – Categoria: Execução dos Benefícios 

ID Processo Pergunta 

Q14 

E
xe

cu
ta

r 

Os benefícios esperados com o programa ou projeto foram claramente comunicados 
às principais partes interessadas envolvidas? 

Q15 
A equipe do programa ou do projeto entende como as entregas do projeto 
contribuem para os benefícios pretendidos? Há uma rastreabilidade entre entrega, 
resultado e benefício? 

Q16 

O progresso do projeto é revisto regularmente confrontando quando os benefícios 
pretendidos deveriam ser entregues e quando de fato serão? A previsão dos 
benefícios é regularmente atualizada com base no andamento do programa ou do 
projeto? 

Q17 

Os benefícios são ajustados regularmente de modo a refletir as informações 
estratégicas mais atuais? As mudanças na estratégia e nos objetivos estratégicos da 
organização geram revisões regulares nos benefícios dos programas e projetos em 
andamento?  

Q18 Existe algum controle de mudanças nos programas e projetos, utilizados para 
monitorar estas mudanças estratégicas e seus impactos nos benefícios pretendidos? 

Q19 Existe algum processo dentro dos programas e projetos para identificar novas 
oportunidades de benefícios, não identificados anteriormente? 

Q20 
O projeto ou programa é regularmente avaliado com base em quais benefícios ainda 
são factíveis de realização, considerando eventuais riscos ou mudanças no ambiente 
do projeto? 
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ID Processo Pergunta 

Q21 

Os responsáveis por fornecer estes benefícios para a organização são avaliados 
regularmente com base na relação benefícios esperados versus benefícios realizados? 
Há algum sistema de recompensa em vigor na companhia que considere estes 
resultados? 

Fonte: Autor 

Quadro 10 - Protocolo de pesquisa – Categoria: Sustentação dos Benefícios 

ID Processo Pergunta 

Q22 

Su
st

en
ta

r 

Após a implantação do projeto, as áreas de negócio assumiram alguma 
responsabilidade em prover os benefícios necessários? Existe algum documento que 
formalize o comprometimento da área com a entrega dos benefícios pretendidos? 

Q23 
Os resultados e novas capacidades geradas pelo projeto por meio de suas entregas 
foram entregues para a área de negócio, incorporadas à rotina da organização e estão 
contribuindo para o sucesso da organização? 

Q24 Como esta contribuição é verificada (pós-implantação do projeto)? Quem verifica? 
Quais as consequências caso não haja contribuição confirmada? 

Q25 Os benefícios são entregues dentro do prazo previsto? 

Q26 As lições aprendidas são capturadas, armazenadas e comunicadas para as principais 
partes interessadas no que diz respeito à benefício? 

Q27 Os benefícios inesperados são identificados? O que é feito? 
Q28 Contra benefícios são identificados e mitigados? 

Q29 
Existe algum processo de Gestão da Mudança e Engajamento das Partes Interessadas 
em andamento, apoiando e sustentando as mudanças no negócio promovidas pelo 
projeto? 

Fonte: Autor 

 SELEÇÃO DO CASO DE PESQUISA 

Todo o estudo e pesquisa foram baseados nesta indústria, em função do histórico 

profissional do autor neste setor (Telecomunicações), traduzido por mais de uma década de 

serviços prestados. O critério adotado para a seleção da empresa para este estudo e aplicação 

do caso foram os seguintes: 

• Número de empresas: uma, em virtude do tempo hábil do autor para a realização da 

pesquisa empírica; 

• Setor: telecomunicações; 

• Porte da empresa: grande, de acordo com a classificação de porte realizada pelo 

Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES, 2018), que leva em consideração a 

Receita Operacional Bruta9 (ROB) das empresas. Esta classificação considera 

                                                      
9 Receita Operacional Bruta anual é a receita auferida no ano-calendário com: o produto da venda de bens e 
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pequenas empresas, as empresas que faturam entre R$ 360 mil e até R$ 3,6 milhões. 

As médias empresas faturam entre R$ 3,6 milhões e R$ 300 milhões de faturamento 

anual. E as grandes empresas possuem faturamento anual acima de R$ 300 milhões. 

• Seus projetos de investimento e mudança devem possuir, de alguma forma, uma 

metodologia ou boas práticas de Gerenciamento de Projetos aplicada; 

• Ter facilidade de acesso e consulta e, portanto, estar localizada no Rio de Janeiro 

(Brasil). 

• Ter o aval e a identidade preservada por parte dos entrevistados; 

• Acesso aos documentos necessários para análise documental; 

 

Os entrevistados deveriam possuir as seguintes características: 

 

• Ser funcionário da empresa há mais de dois anos; 

• Ser conhecedor das boas práticas de Gestão de Projetos e possuir algum conhecimento 

básico sobre benefícios em projetos; 

• Ter acesso a sistemas de suporte à gestão de projetos e à documentos utilizados para 

este intuito, a fim de constatar as práticas de BRM empregadas. 

• Desempenhar alguma atividade ou função relevante no ciclo de realização da 

estratégia, conforme a Figura 4. 

 

A empresa não autorizou a divulgação do seu nome e de seus colaboradores 

entrevistados. Sendo assim, para efeito do estudo, foram adotados alguns códigos e siglas para 

representá-los. 

 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

Para este estudo de caso foi aplicado o método de análise e interpretação dos dados 

baseado em análise de conteúdo.  

                                                      
serviços nas operações de conta própria; o preço dos serviços prestados; e o resultado nas operações em conta 
alheia (para operações do produto BNDES Finame, não devem ser incluídas, no cálculo deste resultado, as 
vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos. (BNDES, 2018). 
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Segundo Bardin (2011, p. 43), a análise de conteúdo é:   

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens. (BARDIN, 2011, p. 43) 
 
 

Esta análise foi feita em três estágios, a saber: 

 

• Pré-análise: os primeiros dados da empresa pesquisada foram selecionados e 

consultados a partir de seu website. As demais fontes foram os documentos relativos 

ao fenômeno em estudo, fornecidos pelos entrevistados e as transcrições das gravações 

das entrevistas, que foram autorizadas por cada entrevistado; 

• Exploração do material: nesta fase os textos oriundos das transcrições das entrevistas 

foram analisados, tipificados e catalogados. 

• Tratamento dos dados: a análise e tratamento dos dados deu-se de forma qualitativa 

por emparelhamento, ou seja, os dados empíricos foram associados com os dados 

teóricos (BARDIN, 2011). A categorização foi construída a priori, com base em 

fundamento teórico (FLICK; GIBBS, 2009). A categorização utilizada para a análise 

de conteúdo pode ser observada no quadro abaixo: 

Quadro 11 – Categorias da Análise de Conteúdo 

Categorias Descrição 

Identificação de Benefícios 

Esta categoria engloba o plano estratégico (ou diretrizes) da 
organização e sua comunicação para toda a força de 
trabalho. O desdobramento dos benefícios a partir dos 
objetivos estratégicos e a constituição de programas e 
projetos em um portfólio que auxiliarão na materialização 
destes também é observada, bem como a identificação de 
owners destes benefícios. 

Execução de Benefícios 
Esta categoria engloba a verificação e a entrega de produtos, 
serviços e recursos que, em uso, levarão a resultados e, 
consequentemente a benefícios para a organização 

Sustentação de Benefícios Esta categoria engloba o uso, de fato, das entregas que criam 
resultados e que conduzem à realização dos benefícios.  

Fonte: Autor 
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 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

Nesta seção serão apresentadas algumas limitações desta pesquisa.  

O estudo de caso adotado considerou apenas um único caso, avaliando uma única 

empresa de Telecomunicações que atua neste setor com abrangência em território nacional 

(Brasil). Em contrapartida, uma grande parte do material utilizado no referencial teórico 

baseou-se em journals e publicações com base em práticas realizadas em outros países que, de 

alguma forma, apresentam uma maior maturidade neste tema.  

Outro aspecto a considerar foi a coleta e tratamento dos dados. Foram realizadas 

entrevistas cobrindo quase todas as funções e atores que atuam de alguma forma no ciclo da 

Figura 4. Entretanto, alguns destes atores relevantes não puderam participar do roteiro de 

pesquisa e entrevistas por restrições impostas pela organização estudada. Para estes casos, 

apenas uma análise documental foi realizada.  

Ainda considerando o tipo de pesquisa adotada (qualitativa), há limitações com relação 

a precisão dos dados coletados. Em alguns casos tentou-se confrontar com alguns documentos 

que poderiam corroborar com o relato, mas nem sempre isto foi possível. 

De acordo com Yin (2010), uma pesquisa qualitativa utilizando um estudo de caso 

único também restringe a generalização dos resultados obtidos, o que caracteriza outra 

limitação do método adotado.  
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste capítulo serão apresentados os dados coletados e os principais resultados obtidos 

durante a aplicação do protocolo de pesquisa apresentado na seção 3.3. 

 ANÁLISE DO CASO 

A empresa selecionada para este estudo de caso, a TELCO, é uma das quatro maiores 

empresas de telefonia móvel do Brasil, atuando em todos os estados do país com seus serviços 

de telefonia fixa, móvel, internet, banda larga e DDD. 

 Começou a operar em 2002, e já em 2007 anunciou lucro recorde em suas atividades, 

superando o valor de dois bilhões de reais. Grande parte deste lucro foi obtido com base na 

operação da telefonia celular e seus serviços agregados. 

Os dados coletados foram centrados na área de Sistemas (Tecnologia da Informação) 

desta organização, que presta serviço e funciona como “enabler” para as áreas de negócio em 

seus programas e projetos, além de atuar em seus próprios projetos internos.  

Este setor (Sistemas) possui, aproximadamente, 1.600 funcionários dos quais 600 são 

profissionais diretos (próprios) e cerca de 1.000 profissionais indiretos (terceiros) e presta os 

seguintes serviços básicos: desenvolvimento e manutenção de novas aplicações/sistemas e 

manutenção de sistemas já existentes da companhia, expansão e manutenção de datacenters e 

infraestrutura relacionada.  

Este último justifica-se pela necessidade conjunta, envolvendo sistemas e 

infraestrutura. Em outras palavras, um acréscimo de demanda em função de novos sistemas e 

funcionalidades desenvolvidas implica, quase sempre, em uma necessidade de expansão da 

infraestrutura existente (datacenters, servidores virtuais e físicos, banco de dados, e outros) de 

forma a suportar o incremento de acessos à aplicação. Estas demandas por mais infraestrutura 

podem vir atreladas ao escopo do projeto de desenvolvimento ou originar novos projetos 

“internos” de Sistemas de atendimento à rotina da TELCO. 

Sendo assim, o cenário vivido pela TELCO e, em especial, sua área de Sistemas (TI) 

é extremamente complexo, de demandas por projetos de desenvolvimento e infraestrutura 

oriundos das diversas áreas de negócio da companhia, cada qual com sua meta e objetivo 

específico desdobrado. Acrescente a isto o fato desta área (de Sistemas) possuir recursos 
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limitados, em sua boa parte de terceiros e orçamento igualmente finito. 

O Desdobramento de Metas é a primeira etapa do modelo de gestão para resultados da 

TELCO. As diretrizes estratégicas e as prioridades do negócio são definidas e, a partir daí, são 

definidas e desdobradas as metas anuais da empresa. 

Feito isto, cada área de negócio identifica um conjunto de indicadores mais aderentes 

aos objetivos estratégicos da companhia, que são traduzidos em metas a serem controladas 

utilizando uma ferramenta corporativa, conforme Apêndice D. 

Com as metas definidas, é possível delegar e mensurar o desempenho de cada área e 

de cada responsável pela meta. 

As áreas de negócio da companhia, uma vez definidas suas metas e objetivos, 

estabelecem a necessidade por novas demandas que as farão alcançar o estado futuro desejado. 

Identificada a necessidade de envolver a área de Sistemas para promover a mudança, o ponto 

focal da área de negócio aciona o ponto focal de relacionamento com o cliente para o primeiro 

entendimento da demanda. Ele verifica se a demanda possui algum alinhamento estratégico e, 

se for o caso, a integra na carteira de projetos da área de Sistemas. 

Uma vez internalizada, a demanda pode ser acompanhada pelo Escritório de Projetos 

ou pelo Centro de Solução, que designa um gerente de projeto (GP) para tal. Isto por que o 

Escritório de Projetos de Sistemas não possui recursos e capacidade suficientes para 

acompanhar todos os projetos da carteira. 

A demanda, então, é desenvolvida por centros de desenvolvimento (fábricas) e suas 

diversas frentes impactadas. Cada qual com seu escopo definido. O papel do consultor do 

Escritório de Projetos ou GP é assegurar e coordenar todas as frentes do projeto de modo a 

permitir que o projeto seja entregue dentro do planejado. 

Durante o desenvolvimento, podem ocorrer CRs (change requests ou solicitações de 

mudança) do tipo solução, escopo, prazo e custo. Estes CRs devem ser aprovados para que o 

desenvolvimento prossiga. 

Ao final do desenvolvimento, a demanda é testada pela área de testes e também pelo 

usuário, aprovada e liberada para uso (releases10). A área de negócios, a partir daí, tem a sua 

disposição as novas capacidades entregues por meio dos sistemas desenvolvidos. 

É neste cenário que faremos a verificação das boas práticas de BRM. 

  

                                                      
10 Release de software é o lançamento de uma primeira ou nova versão desenvolvida de um dado software ou 
sistema. 
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 IDENTIFICAÇÃO DE BENEFÍCIOS 

Uma vez compreendido o cenário experimentado pela área de Sistemas da TELCO, 

apresentamos os dados relevantes obtidos por meio das entrevistas e análise documental para 

esta etapa do ciclo de vida de BRM, obedecendo a lógica e a cronologia das etapas (identificar, 

executar e sustentar). 

A primeira categoria avaliada foi a identificação de benefícios, como pode ser 

observado no referencial teórico deste estudo. Trata-se da primeira etapa no ciclo do 

Gerenciamento da Realização de Benefícios e envolve, basicamente, a identificação, 

quantificação e planejamento da realização dos benefícios a serem entregues pelos programas 

e projetos. Esta etapa é a base para todas as demais etapas que estão por vir. 

Na identificação, o intuito é observar se há a percepção, por partes dos entrevistados, 

de que a empresa possui um plano estratégico claro, bem definido e comunicado e desdobrado 

para todas as áreas de negócio da companhia e, também, se os projetos destas áreas são criados 

para atender aos objetivos estratégicos da organização.  

Portanto, o objetivo central desta prática é constatar o vínculo entre estratégia, 

objetivos estratégicos e metas das áreas de negócio, e programas e projetos para atenderem a 

estes objetivos. 

O próximo passo dentro da etapa de identificação é observar se estes benefícios são, 

de fato, quantificados e se possuem métricas e medidas claras associadas de tal forma que seja 

fácil validar e verificar seu atingimento. 

Uma vez identificados e quantificados, o objetivo agora é observar se estes benefícios 

pretendidos são planejados no tempo, com previsões de realizações definidas. Além disso, 

estabelecer todo o processo de governança e accountability necessários para a sustentação dos 

mesmos. 
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Quadro 12 - Práticas para identificação de benefícios (Q1) 

Fonte: Autor 

 
Conforme apresentado no referencial teórico deste estudo, benefícios representam 

melhorias mensuráveis que, de certa forma, auxiliam e contribuem para o atingimento de um 

ou mais objetivos estratégicos (JENNER, 2014). Um dos aspectos importantes a serem 

verificados na adoção das boas práticas em BRM, então, é observar se existe uma linha direta 

vinculando projetos e seus benefícios pretendidos com os objetivos e a estratégia da 

organização. É este relacionamento que possibilitará a rastreabilidade entre as mudanças 

promovidas pelos programas e projetos com a estratégia da organização. 

Portanto, o primeiro passo é verificar se a organização possui algum plano estratégico 

de onde seja possível constatar as metas e objetivos estratégicos. 

Pelo roteiro de pesquisa aplicado entre todos os atores envolvidos (Quadro 7) no ciclo 

ID Categoria/ 
Etapa 

Identificação de Benefícios 

Q1 

C
at

eg
or

ia
: I

de
nt

ifi
ca

çã
o 

A sua organização possui um plano estratégico ou diretrizes estratégicas? 
É comunicado para todas as áreas de negócio? 

R
es

po
st

as
 

AN_01 Sim, mas não existe uma comunicação efetiva para as áreas de 
negócio. 

AN_02 Sim. Recentemente foi comunicado para toda empresa através 
do nosso Presidente, CEO e Diretores. 

CONTRO_01 A organização tem um plano de longo prazo 

CSOL_01/GP 
Sim, possui plano estratégico divulgado para todas os 
executivos que devem se reunir com os seus times para 
apresentação. 

CSOL_02/GP Sim. É comunicado. 
FINANC_01 Sim. Possui e é divulgado para todos os colaboradores. 

GOV_01 
Sim. Possui e é comunicada para toda a organização por meio 
de e-mails corporativos e eventos realizados pela companhia, 
como é o caso do Dia Jóia.  

GOV_02 
Sim, possui. A comunicação ocorre em vários canais: intranet, 
sites oficiais, relatórios para mercado, comunicados 
direcionados aos times e aos gestores, banners, eventos 
corporativos, etc. 

PMO_01 

Acredito que a empresa possua sim um plano estratégico, pois 
é difícil acreditar que um negócio de grande porte consiga se 
perpetuar no mercado sem um norte definido. Porém não 
recebemos as informações deste plano no nível profissional, 
desta forma percebo que a comunicação deste plano não está 
sendo efetuada na organização. Quanto as diretrizes, elas são 
pontualmente comunicadas em evento de resultados, apenas 
nesses momentos e nada mais, o que considero pouco para 
manter o negócio no curso desejado. Haja em vista que, não 
possuímos mais um modelo de gestão padronizado na 
organização. 

PMO_02 
Sim. A organização possui planejamento estratégia, mas 
entendo que ele não é difundido em todos os níveis da 
companhia de uma forma clara e objetiva. 



76  

da Figura 30, é possível observar, conforme o Quadro 12, que existe um plano estratégico 

estabelecido e comunicado por meio de diversos canais de comunicação. Entretanto, as funções 

de gerente de projeto (PMO_01 e PMO_02) neste ciclo, sinalizaram que a comunicação não 

ocorre de uma forma “clara e objetiva”. Isto é um ponto de preocupação, pois os benefícios 

esperados, oriundos das metas e objetivos estratégicos contidos no plano, constituem os 

principais orientadores para projetos, programas e portfolios.  

Vimos, no referencial teórico deste estudo, que o foco na gestão dos projetos com base 

apenas no triângulo de ferro (projeto dentro do escopo, do prazo e do custo) visa apenas a 

eficácia do projeto, sem necessariamente, produzir valor para a organização (SERRA, KUNC, 

2014).  

Duggal (2010) corrobora com Serra e Kunc (2014) e reforça o fato de que o gerente 

de projeto deve considerar também os resultados produzidos com as mudanças introduzidas 

pelos projetos. 

O papel do gerente de projeto, segundo Mossalam e Mohamad (2015), deve incorporar 

alguns aspectos da gestão de benefícios nos processos de gerenciamento de projeto como, por 

exemplo, participar da preparação do Business Case – quando o gerente de projeto já for 

conhecido – de forma a verificar este relacionamento entre as entregas previstas, resultados e 

benefícios pretendidos com os objetivos estratégicos estabelecidos para os próximos anos. 

Durante a etapa de iniciação do projeto, o gerente de projeto poderá validar os benefícios e suas 

medidas, bem como criar ou revisar o registro de benefícios do projeto. Estas e outras 

atribuições podem ser desempenhados pelo gerente de projeto de forma a potencializar a 

realização de benefícios.  

Portanto, a preocupação citada anteriormente se deve ao fato deste papel importante 

no ciclo de BRM desconhecer o plano e os objetivos estratégicos da organização, ameaçando 

de certa forma a identificação e entrega dos benefícios. 

Feita uma análise documental e uma pesquisa nos ativos da TELCO, foi possível 

constatar os direcionadores estratégicos (Apêndice C) necessários para embasar as mudanças 

necessárias no status quo da organização e de suas áreas de negócio, gerando assim a 

possibilidade real de estabelecer programas e projetos para alavancá-los. Ou seja, em termos 

documentais e com base nos canais de comunicação da organização, é possível observar que 

existe um plano estratégico e que seus direcionadores/objetivos estratégicos estão claros para 

toda a força de trabalho. 
 
 
  



77  

Quadro 13 - Práticas para identificação de benefícios (Q2) 

Fonte: Autor 

 

Esta questão (Q2) verifica o conhecimento mínimo do plano estratégico da TELCO por parte 

dos envolvidos no ciclo de realização dos benefícios. Ou seja, o intuito é saber se os 

respondentes conhecem para onde a TELCO deseja caminhar e se posicionar no futuro. Além 

disso, saber onde a empresa está “apostando suas fichas” para chegar lá. 

Percebe-se, analisando as respostas dadas e consolidadas no Quadro 13, que existe um 

conhecimento geral sobre os pilares do planejamento estratégico e, para isto, a TELCO utiliza-

se de sua intranet para disseminar tais informações. 

Realizando uma análise documental foi possível comprovar que estas informações 

estão claras e disponíveis no hotsite da organização. Sendo assim, o desdobramento de objetivos 

ID Categoria/ 
Etapa Pergunta 

Q2 

C
at

eg
or

ia
: I

de
nt

ifi
ca

çã
o 

O plano, se existir, deixa claro qual é a missão, a visão, as metas e os 
objetivos estratégicos da sua organização? Você conhece estas informações 
por outra fonte, caso não exista um plano formal estabelecido? 

R
es

po
st

as
 

AN_01 Não. 

AN_02 
Como citado na resposta anterior, à TELCO divulgou 
recentemente para toda empresa, os resultados, o plano, a 
missão e as metas para os próximos meses. 

CONTRO_01 Missão e Visão não fica claro no plano, porém as metas e 
objetivos estratégicos, sim. 

CSOL_01/GP 
O plano informa quais as metas e objetivos estratégicos da 
empresa no ano corrente. Periodicamente, em um dia onde a 
empresa reúne todos os colaboradores, é passado o 
detalhamento das estratégias de áreas de negócios. 

CSOL_02/GP O plano reforça somente as metas. Não existe publicação clara 
de missão e visão. 

FINANC_01 Sim. As informações são realizadas através da Intranet da Cia. 

GOV_01 
Sim. Deixa claro a missão, visão, metas e objetivos. Tudo é 
amplamente divulgado pelos canais oficiais da Cia, intranet, 
ações internas de engajamento, workshops, pelos gestores nas 
reuniões de equipe. 

GOV_02 Sim, deixa bastante claro. Temos metas, indicadores e 
acompanhamento de evolução. 

PMO_01 

Conhecemos essas informações de maneira superficial, 
através de conteúdos eventualmente publicados na intranet. 
Mas ao que me lembro, nada formal, como já mencionei não 
temos um modelo de gestão estabelecido com rituais de 
acompanhamento que envolvam os colaboradores, ou pelo 
menos, não percebo esse modelo de gestão funcionando na 
prática. 

PMO_02 Os gestores apresentam o resultado da companhia 
periodicamente em reunião de equipe. 
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estratégicos em mudanças necessárias e benefícios pretendidos é possível e está acessível para 

todos dentro da TELCO. Resta saber se, de fato, tal desdobramento é feito e, se sim, como é 

feito. Este é o intuito da questão Q3 a seguir, conforme o Quadro 14. 

 

Quadro 14 - Práticas para identificação de benefícios (Q3) 

ID Categoria/ 
Etapa 

Pergunta 

Q3 

C
at

eg
or

ia
: I

de
nt

ifi
ca

çã
o 

Os objetivos estratégicos e as metas são desdobradas para cada área de 
negócio da sua organização? Se sim, como é feito este desdobramento? 
Existe alguma ferramenta que apoie este desdobramento? 

R
es

po
st

as
 

AN_01 Não. 

AN_02 

A estratégia é uma só e sempre divulgada de forma 
transparente, porém cada área de negócio possui suas metas 
para atingirmos o objetivo comum da empresa. Os pilares das 
áreas de negócio apresentam suas metas e planos no evento da 
organização. 

CONTRO_01 
Os objetivos estratégicos do plano de Longo Prazo não são 
desdobrados para cada área. Porém, metas anuais são 
definidas por áreas através de uma ferramenta. 

CSOL_01/GP 

Sim, são desdobradas. Não tenho conhecimento como é feito 
o desdobramento. O acompanhamento é pelo Tableau, mas 
com acesso apenas pelos executivos que periodicamente 
precisa apresentar a sua equipe. 

CSOL_02/GP Sim. Realizado pela ferramenta Valorae e desdobrado para 
todos os executivos. 

FINANC_01 Sim. O desdobramento é realizado por todas as áreas da 
organização. 

GOV_01 
Todos os Diretores do 1º nível possuem as mesmas metas. 
Para os demais níveis de gestores da organização são 
desdobradas metas especificas, sempre alinhadas com a 
estratégia da Companhia.  

GOV_02 
Há uma ferramenta corporativa onde é realizado o 
acompanhamento das metas estabelecidas para cada gestor. 

PMO_01 
Sim, são feitas obedecendo as diretrizes definidas junto a área 
de gestão. Sim, temos uma ferramenta de gestão da estratégia 
e metas. 

PMO_02 
Sim, temos conceito de desdobramentos de metas e as 
reuniões de resultados são realizadas e monitoradas a sua 
realização. 

Fonte: Autor 

 

Analisando as respostas à questão Q3 colocada no Quadro 14, é possível afirmar que 

existe um processo de desdobramento de metas e objetivos estratégicos por meio de uma 

ferramenta corporativa denominada Valorae. Não foi possível obter acesso a ela, por ser restrita 

à gestores e consultores em níveis mais altos da organização. Também não foi permitida sua 

divulgação. Entretanto, é apontada na pesquisa que cada gestor possui metas e KPIs específicos, 

oriundos das metas e objetivos estratégicos da organização.  
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Cada gestor, no nível acima, desdobra as metas para sua equipe e por aí em diante até 

um dado nível. 

A relevância desta questão está em observar a aplicação de uma boa prática em 

gerenciamento de benefícios: a integração dos benefícios pretendidos/alcançados e suas 

métricas com a gestão de desempenho de cada gestor e área de negócio. Esta prática auxilia no 

engajamento dos responsáveis na busca pela realização destes benefícios. (JENNER; 

BRADLEY, 2014) 

Pela pesquisa, constatou-se que existe esta integração, suportada por uma ferramenta 

corporativa, mas não foi possível confrontar com uma análise documental em virtude da 

restrição de acesso ao sistema e divulgação das informações imposta. 

 

Quadro 15 - Práticas para identificação de benefícios (Q4) 

ID Categoria/ 
Etapa 

Pergunta 

Q4 

C
at

eg
or

ia
: I

de
nt

ifi
ca

çã
o 

Existe algum documento adotado para apresentar propostas de projetos 
das áreas de negócio visando atender a estas metas e objetivos? 

R
es

po
st

as
 

AN_01 Sim, temos o documento de solicitação de projetos, mas o 
mesmo não está orientado as metas e objetivos da cia. 

AN_02 

Cada área de negócio elabora seus projetos para cumprimento 
das metas e atingir o objetivo da empresa. O documento 
adotado fica a critério do padrão de cada área e são 
submetidos a aprovação das respectivas diretorias. 

CONTRO_01 
Não existe um documento padrão para apresentar propostas de 
projetos. O que existe no sistema é um acompanhamento das 
metas anuais e uma área reservada para criar ações caso as 
metas não estejam sendo cumpridas 

CSOL_01/GP 
Somente apresentação presencial, para todos os colaboradores 
da companhia, sem periodicidade definida. Desconheço caso 
exista algum documento a nível executivo. 

CSOL_02/GP Não. 

FINANC_01 Sim. É utilizado um modelo de gestão que envolve todas as 
áreas da organização. 

GOV_01 
Temos ferramentas e processos definidos para capturar 
oportunidades e que poderão se tornar projetos no futuro. 

GOV_02 
Existe um documento de abertura de projeto onde são 
relacionados os benefícios, riscos e retornos esperados. 

PMO_01 

Na verdade, o desdobramento das metas passa 
invariavelmente pela revisão dos processos de negócio e pela 
busca por melhoria contínua desses processos, para que eles 
possam ser cada vez mais eficazes e assim melhorar a entrega 
das áreas. Não me recordo de as áreas utilizarem formalmente 
ferramentas de qualidade para verificarem quais pontos de 
melhoria devem ser atacados, para com essa análise serem 
criados projetos que irão efetivamente alavancar os resultados 
da área, contribuindo para a alavancagem do negócio.  
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ID Categoria/ 
Etapa 

Pergunta 

PMO_02 

Existem modelos de documentos, que poderiam ser uma base 
para um business plan maduro, mas não me recordo de termos 
um template padrão na organização, para que sejam 
registradas as novas propostas de projetos e nem tão pouco 
qual área faria a gestão deste portfólio na organização. 

Fonte: Autor 

 
Quadro 16 - Práticas para identificação de benefícios (Q5) 

ID Categoria/ 
Etapa 

Pergunta 

Q5 

C
at

eg
or

ia
: I

de
nt

ifi
ca

çã
o 

Este documento ou sistema contém campos para informar os benefícios 
esperados com a implantação do projeto, os custos e os riscos associados? 

R
es

po
st

as
 

AN_01 Sim, mas não de forma abrangente. Os benefícios, custos e 
riscos são limitados ao escopo. 

AN_02 

Sempre que um projeto for aprovado e as áreas de negócios 
precisam envolver TI para desenvolvê-los, estas precisam 
utilizar um documento padrão e registrar no sistema de 
solicitação de demandas para TI, bem como os benefícios 
esperados, os custos com o projeto e possíveis riscos. 

CONTRO_01 Não fica claro estes itens no sistema. 

CSOL_01/GP 
Quando o projeto é demandado para área da qual faço parte 
(TI), existe uma ferramenta capaz de prover as informações 
dos benefícios esperados. A questão é o preenchimento que 
nem sempre está claro e isso dificulta o entendimento. 

CSOL_02/GP 
Não. A avaliação de projetos não está diretamente relacionada 
às metas. Existe sim uma busca constante para redução de 
gastos. 

FINANC_01 Sim. Contém todos os dados relacionados ao atingimento do 
resultado. 

GOV_01 Sim. 
GOV_02 Sim existe no documento e fica registrado no sistema. 

PMO_01 

Não tenho certeza se todos os projetos introduzidos na carteira 
são cadastrados com as informações em questão. Agora o que 
me parece uma realidade é o fato de que essas verificações de 
benefícios, custos e riscos não são realizadas ao final de cada 
projeto. 

PMO_02 Desconheço 

Fonte: Autor 

 
Pelo roteiro de pesquisa utilizado e as respostas consolidadas nos Quadro 15 e 16, foi 

possível constatar que não há um entendimento comum, por parte dos entrevistados, sobre a 

existência de um documento que formalize a necessidade de executar um determinado projeto.  

Por meio de uma análise documental, foi constatado que certos projetos possuem sim 

um Business Plan (Apêndice A) a ser apresentado em comitê para defesa de investimento. Estes 

projetos também são cadastrados em uma ferramenta denominada Clarity PPM (Apêndice B). 

Nela, o demandante registra informações relevantes sobre o projeto para posterior tomada de 
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decisão. Os objetivos estratégicos que a demanda visa atender são informadas no campo 

benefício de uma maneira mais sucinta. 

Alguns projetos foram consultados, como parte da análise documental, e foi possível 

perceber que as informações de custo são sempre preenchidas, com apoio de um racional que 

evidencia como aquele valor de projeto foi obtido. Entretanto, benefícios e riscos não são 

preenchidos de forma clara ou, quando o são, trazem dados desassociados à métricas que 

possibilitariam uma verificação futura. 

 

Quadro 17 - Práticas para identificação de benefícios (Q6) 

ID Categoria/ 
Etapa 

Pergunta 

Q6 

C
at
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or

ia
: I

de
nt
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ca

çã
o 

Estes benefícios esperados estão alinhados com as metas e objetivos 
estratégicos da organização? Existe alguma forma de verificar este vínculo 
entre os benefícios e os objetivos e metas que serão atendidas? 

R
es

po
st

as
 

AN_01 Não. 

AN_02 
As áreas de negócios precisam defender os projetos e 
apresentar um BP e/ou VPL, para provar que os investimentos 
em projetos atingirão os benefícios esperados para 
cumprimento das metas e atingir o objetivo da empresa. 

CONTRO_01 Não fica claro estes itens no sistema. 

CSOL_01/GP 
Não existe uma relação direta entre os benefícios do projeto e 
qual objetivo estratégico da empresa está alinhado. Essa visão 
não é possível através da ferramenta. 

CSOL_02/GP Não. 

FINANC_01 
Sim. O sistema possibilita o controle em tempo real de status 
e resultados, garantindo assim o acompanhamento efetivo 
para o alcance dos resultados. 

GOV_01 
Sim para a 1a pergunta. Não para segunda, pelo menos não 
através de ferramentas, tampouco é divulgado o Business Plan 
(baseline), o BP replanejados e os resultados dos projetos. 

GOV_02 Não existe uma verificação formal que correlaciona este 
vinculo. 

PMO_01 

No discurso sim, esses benefícios estão alinhados, porém ao 
que conheço não temos uma forma para verificar a eficácia 
desse vínculo e assim permitir que a cada projeto entregue 
seja percebida variação positiva de indicadores do negócio. 

PMO_02 

Teoricamente os benefícios esperados estão alinhados com 
metas e objetivos da organização. Mas o que vemos na prática 
é que constantemente projetos são implantados sem resultado 
significativo ou retorno para a companhia, como venda baixa, 
produto não comercializado. 

Fonte: Autor 

 

Segundo os entrevistados e suas respostas consolidadas no Quadro 17, não há uma 

certeza da existência formal de um vínculo entre benefícios esperados e metas/objetivos 

organizacionais. As metas, como dissemos anteriormente, são definidas e desdobradas para 
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gestores e áreas utilizando a ferramenta Valorae. O propósito desta questão é observar se a 

prática de orientação de projetos à benefícios é adotada; ou seja, se projetos e seus benefícios 

esperados estão aderentes aos objetivos estratégicos da organização. 

Outro ponto de destaque nas respostas coletadas foi constatar que alguns projetos 

foram implantados e não atenderam ou não produziram os benefícios esperados segundo relato 

do PMO_02. 

 
Quadro 18 - Práticas para identificação de benefícios (Q7) 

ID Categoria/ 
Etapa 

Pergunta 

Q7 

C
at
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ia
: I

de
nt
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ca

çã
o 

Está claro neste documento ou sistema como os benefícios esperados com 
o projeto serão medidos e quando eles serão entregues? As métricas e 
medidas do benefício estão claras? Os prazos para obtê-los estão 
definidos? 

R
es

po
st

as
 

AN_01 Não. 

AN_02 

O sistema que as áreas de negócios utilizam para registrar 
seus projetos, não tem o objetivo de medir os benefícios x 
entregas. O controle das métricas x benefícios são realizados 
pelas próprias áreas de negócios, porém os prazos são 
tratados juntamente com TI através das reuniões de 
acompanhamento de projetos. 

CONTRO_01 Sim, a medição é alinhada com os donos das metas. 

CSOL_01/GP 
Não fica claro inclusive pelo motivo da ferramenta atender 
somente uma área (TI) e não estar integrada com todas as 
demais que podem ser parte integrante para compor o 
benefício esperado. 

CSOL_02/GP Não. Apenas as metas são mensuráveis e acompanhadas. 

FINANC_01 Sim. São realizadas medições e definido prazos das entregas. 
Métricas e benefícios claros e prazos devidamente definidos. 

GOV_01 Não, ainda não verificamos a relação direta projetos x 
resultados obtidos. 

GOV_02 
Não existe um detalhamento de como os benefícios serão 
apurados. Em alguns tipos de projetos é feito um BP com 
quantidade de meses para ter o retorno. 

PMO_01 

Não está claro, sobre como cada benefício será entregue e 
medido pelo negócio. Desta forma, fica muito difícil atestar 
a eficácia do portfólio de projetos na alavancagem do 
negócio. Não conhecemos as métricas e medidas dos 
benefícios, nem tão pouco os prazos envolvidos para a 
obtenção destes. 

PMO_02 Não. 
Fonte: Autor 

 
Esta questão busca compreender se os benefícios são verificáveis, pois se não sabemos 

o quanto e nem quando os benefícios serão fornecidos, não será possível geri-los de forma 

plena. (JENNER, 2014, p. 79). O estudo do PMI (2016) destaca a importância de se ter 

benefícios esperados claros e objetivos, mostrando que 74% das organizações que definem 

corretamente seus benefícios esperados em documentos de análise de investimento como 
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Business Cases, alcançam os objetivos do projeto.  

Pelas respostas fornecidas e consolidadas no Quadro 18, a grande maioria dos 

entrevistados não percebe a existência de medidas e prazos para aferição dos benefícios 

esperados e isto compromete uma boa gestão da realização de benefícios. Além disso, pelas 

análises documentais, não foi possível constatar em uma grande maioria de BPs utilizados pelas 

áreas de negócio, uma valoração atribuída aos benefícios (ex.: este projeto tem como benefício 

esperado reduzir 30% a despesa com a gestão de estoque de materiais). 

Não há uma definição das fontes a serem consultadas para verificação da realização 

dos mesmos, bem como não há também um timeframe estabelecido para auxiliar nesta 

verificação. Também não foi constatado o sentido de propriedade do benefício apontado por 

Glynee (2007) no referencial teórico deste estudo. 
 

Quadro 19 - Práticas para identificação de benefícios (Q8) 

ID Categoria/ 
Etapa 

Pergunta 

Q8 

C
at
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: I

de
nt
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ca

çã
o 

Existe algum documento, banco de dados ou sistema que consolide os 
benefícios pretendidos de todos os projetos da carteira para posterior 
verificação? 

R
es

po
st

as
 

AN_01 
Existe uma proposta em andamento que visa fazer este 
controle e verificação, mas a mesma não foi colocada em 
prática. 

AN_02 
O sistema que registra e controla o desenvolvimento dos 
projetos solicitados pelas áreas de negócios, possui um 
campo que indica o real benefício esperado. Assim sendo, é 
possível emitir diversos relatórios para gestão. 

CONTRO_01 Sim, no sistema são carregadas todas as informações 
CSOL_01/GP Não tenho conhecimento. 
CSOL_02/GP Não conheço. 
FINANC_01 Sim. 
GOV_01 Não. 

GOV_02 

Existe um sistema de gestão de portfólio onde tem 
informações detalhadas de todos os projetos, podendo ser 
consultados a qualquer instante. Não existe uma 
consolidação automática destes benefícios, até porque 
muitos deles são qualitativos e outros são obrigações. 

PMO_01 
Que eu conheça, não temos documento ou sistema que 
permita fazermos a consolidação dos benefícios envolvidos 
na entrega do portfólio de projetos. 

PMO_02 Não que eu tenha conhecimento. 
Fonte: Autor 
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Quadro 20 - Práticas para identificação de benefícios (Q9) 

ID Categoria/ 
Etapa 

Pergunta 

Q9 

C
at
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ia
: I
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nt
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ca

çã
o 

A seleção e priorização dos projetos considera critérios claros associados 
à benefícios esperados a serem fornecidos pelos mesmos? 

R
es

po
st

as
 

AN_01 Atualmente não. A proposta citada acima visa envolver a 
controladoria para o controle destas promessas. 

AN_02 
Ainda não há uma área específica para controlar tais 
promessas, porém é uma meta do nosso CEO cobrar das 
áreas de negócio o retorno comprovado dos benefícios 
informados. 

CONTRO_01 Sim, existe. 
CSOL_01/GP Não tenho conhecimento. 
CSOL_02/GP Não. 

FINANC_01 Sim, porém não é possível informar se a área é atuante em 
todas as entregas. 

GOV_01 Não 

GOV_02 Cada área solicitante tem hoje esta responsabilização, porém 
não existe um acompanhamento desta verificação. 

PMO_01 
Desconheço a existência de uma área que esteja realizando o 
controle do portfólio, seja em termos de seleção e 
priorização dos projetos, nem em relação a entrega dos 
benefícios para o negócio. 

PMO_02 Desconheço 
Fonte: Autor 

 

Esta questão busca avaliar se os benefícios derivados dos projetos e iniciativas de 

mudanças são contabilizados em um único lugar para posterior verificação. Gerir benefícios 

sobre a perspectiva de portfólio auxilia na verificação do alinhamento dos projetos aos objetivos 

estratégicos, ajuda a detectar a contabilização dupla de benefícios (double counting); ou seja, 

se o mesmo benefício está sendo utilizado para justificar duas ou mais iniciativas distintas e 

ainda, para fins de otimização de uso dos recursos. 

Como visto na questão cinco do roteiro, existem documentos (Apêndice A) que 

possuem campos a serem preenchidos pelo demandante e também um sistema de gestão do 

portfólio como um todo (Apêndice B), onde estes dados estão atribuídos a cada projeto. 

Portanto, existe um banco de dados para estas informações, mas como vimos nas respostas 

consolidadas dos Quadros 19 e 20, este dado quase sempre não é preenchido ou preenchido de 

maneira generalista, sem métricas claras. Logo, não é possível fazer uma gestão mais assertiva 

dos benefícios esperados da carteira como um todo. 
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Quadro 21 - Práticas para identificação de benefícios (Q10) 

ID Categoria/ 
Etapa 

Pergunta 

Q10 

C
at
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: I
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çã
o 

Existe alguma área específica dentro da organização, que controle estas 
promessas de benefícios a serem entregues? 

R
es

po
st

as
 

AN_01 Atualmente não. A proposta citada acima visa envolver a 
controladoria para o controle destas promessas. 

AN_02 
Ainda não há uma área específica para controlar tais 
promessas, porém é uma meta do nosso CEO cobrar das 
áreas de negócio o retorno comprovado dos benefícios 
informados. 

CONTRO_01 Sim, existe. 
CSOL_01/GP Não tenho conhecimento. 
CSOL_02/GP Não. 

FINANC_01 Sim, porém não é possível informar se a área é atuante em 
todas as entregas. 

GOV_01 Não 

GOV_02 Cada área solicitante tem hoje esta responsabilização, 
porém não existe um acompanhamento desta verificação. 

PMO_01 
Desconheço a existência de uma área que esteja realizando 
o controle do portfólio, seja em termos de seleção e 
priorização dos projetos, nem em relação a entrega dos 
benefícios para o negócio. 

PMO_02 Desconheço 
Fonte: Autor 

 
Quadro 22 - Práticas para identificação de benefícios (Q11) 

ID Categoria/ 
Etapa 

Pergunta 

Q11 

C
at
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: I
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çã
o 

Existe uma governança clara, com portões e critérios para tomada de 
decisão sobre continuidade de projetos? Os papéis e responsabilidades 
estão claros entre os participantes? Existe um comitê estabelecido que 
delibera sobre projetos? 

R
es

po
st

as
 

AN_01 Não. 

AN_02 

Não é de meu conhecimento que haja uma governança clara 
para tais decisões, mas creio que num futuro bem próximo 
haverá uma governança embasada em padrões e critérios, 
com autonomia suficiente para decidir sobre a continuidade 
dos projetos. Os papéis e responsabilidades até existem, 
mas nem sempre estão claros entre os participantes. Já 
existiu um comitê onde os diretores de cada área de negócio 
defendiam seus projetos e definiam a prioridades de todos 
os projetos da empresa. 

CONTRO_01 
Existem comitês para aprovação de projetos, mas não 
acredito que os critérios para as tomadas de decisões 
estejam tão claros. Embora atualmente a Cia esteja voltada 
para dar prioridade a projetos de maior rentabilidade. 

CSOL_01/GP 
A governança não é clara no meu nível de atuação, bem 
como papéis e responsabilidades. Não tenho conhecimento 
de quaisquer comitês que deliberam sobre projetos. 

CSOL_02/GP Não 

FINANC_01 Não é possível responder por não está diretamente ligada a 
essa atividade. 
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Fonte: Autor 

O intuito desta questão é observar se existe uma estrutura de governança mínima 

estabelecida para gerir projetos, seus resultados e benefícios esperados versus realizados. A 

governança mínima estabelecida possui algumas características essências como pode ser 

verificado na seção 2.2.10 do referencial teórico deste estudo.  

De acordo com as respostas apresentadas nos Quadros 21 e 22, não há a percepção 

que existam responsáveis por verificar os benefícios apontados pelas áreas demandantes ou, 

quando existe esta identificação, não há a percepção de que estes atuem com este propósito. 

Sendo assim, com base nas características de uma boa governança e nas respostas obtidas, 

percebe-se que a TELCO, no que se refere a governança da realização de benefícios, não adota 

as boas práticas necessárias. 

Existe uma área de Controladoria que cumpriria esta função de avaliação e 

fiscalização, mas não há clareza, por exemplo, da consistência desta governança, nem mesmo 

foi possível verificar o aspecto “gerir por exceção11”. Não existem limites e tolerâncias de 

desvio claramente definidos e não há, também, um processo de acionamento estabelecido com 

base em variações não aceitáveis que acionem o comitê de gestão. 

 

Quadro 23 - Práticas para identificação de benefícios (Q12) 

ID Categoria/ 
Etapa 

Pergunta 

Q12 

C
at

eg
or

ia
: 

Id
en

tif
ic

aç
ão

 A organização adota algum sistema ou ferramenta de gestão de 
desempenho operacional? Se sim, como ele funciona em linhas gerais? 

R
es

po
st

as
 

AN_01 Sim, a gestão é realizada através de indicadores de projetos 
e SLAs. 

AN_02 
Sei que existem algumas ferramentas de gestão de 
desempenho operacional, porém não tenho conhecimento 
suficiente para comentá-los. 

                                                      
11 Gerir por exceção representa, no contexto apresentado pelo autor, a verificação e análise dos desvios 
constatados que superaram o limite máximo aceitável. 

GOV_01 Sim. 

GOV_02 
Não existe um comitê que delibera. Cada área se 
responsabiliza pela gestão e controle destes projetos. Os 
portões existem em etapas que definem consumo de 
recursos e tem como critério a prioridade de cada projeto. 

PMO_01 

Temos metodologia de gestão de projetos, porém esta 
carece urgentemente de revisão, pois os projetos são 
executados sem a existência de ritos de passagem de fase, 
nem tão pouco que permitam a tomada de decisão de seguir 
ou não com um projeto, mediante a sua execução e a sua 
contribuição ou não para o resultado do negócio. Os papéis 
e responsabilidades também não estão claros entres os 
personagens que atuam nesse processo. 

PMO_02 Não. 
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ID Categoria/ 
Etapa 

Pergunta 

CONTRO_01 Não tenho conhecimento. 

CSOL_01/GP 
Sim, o Tableau, porém o mesmo está disponível somente 
executivos. Havia um acompanhamento de projetos da área 
que não está sendo atualizado. 

CSOL_02/GP Sim. Diversas dependendo da área. 

FINANC_01 Sim, porém não é possível responder por não está 
diretamente ligada a essa atividade. 

GOV_01 Sim, a base é o ITIL e utilizamos ferramenta de mercado 
líder me seu segmento. 

GOV_02 

Cada área da organização faz sua gestão operacional 
conformes critérios específicos, buscando atender melhor as 
demandas de clientes finais e de clientes interno, buscando 
melhorias de custos, prazos e atendimentos as necessidades 
regulatórias e SOX. 

PMO_01 

Enquanto colaborador, no nível profissional, desconheço o 
sistema de controle operacionalmente o desempenho da 
organização, porém acredito que tenha um sistema que 
permita essa gestão. Portanto, não sei como ele funciona na 
prática. 

PMO_02 Não tenho conhecimento. 
Fonte: Autor 

 

Quadro 24 - Práticas para identificação de benefícios (Q13) 

Fonte: Autor 

 

ID Categoria/ 
Etapa 

Pergunta 

Q13 

C
at

eg
or

ia
: I

de
nt

ifi
ca

çã
o 

Os benefícios esperados de projetos são, de alguma forma, integrados a 
estes sistemas de gestão de desempenho operacional? É possível 
relacionar os benefícios prometidos pelos projetos com os KPIs da 
organização e das áreas de negócio? 

R
es

po
st

as
 

AN_01 Não. 

AN_02 
Infelizmente não disponho de conhecimento suficiente para 
comentar sobre este ponto. 

CONTRO_01 Não tenho conhecimento. 

CSOL_01/GP Não tenho acesso a essa informação e nunca fui apresentada 
a algo que mostrasse essa integração. 

CSOL_02/GP Não. 

FINANC_01 Não é possível responder por não está diretamente ligada a 
essa atividade. 

GOV_01 Não, pelo menos não diretamente. 

GOV_02 Cada área se responsabiliza pela verificação e avaliação dos 
retornos esperados. 

PMO_01 

Acredito que os benefícios esperados, no caso de alguns 
projetos, devam estar integrados ao desempenho 
operacional do negócio, porém não tenho conhecimento 
sobre o sistema que controla esse tema. Desta forma 
acredito que não conseguimos relacionar os benefícios com 
os indicadores de negócio. 

PMO_02 Acredito que não. 
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Esta questão tem o intuito verificar se existe, de alguma forma, o vínculo entre as 

medidas de benefício esperadas/realizadas dos projetos sua realização, com algum KPI 

organizacional de modo a promover o alinhamento entre a gestão dos benefícios e os objetivos 

individuais de desempenho. 

Pelas respostas obtidas e consolidadas nos Quadros 23 e 24, não foi possível verificar 

a existência deste vínculo. Existe, ao término do ano, uma distribuição dos dividendos junto aos 

funcionários, fruto do cumprimento de metas operacionais, financeiras e de qualidade 

estabelecidas para o ano e previstas em acordos coletivos. Mas não é possível afirmar o quanto 

deste valor é oriundo de uma boa gestão de benefícios. 

 EXECUÇÃO DE BENEFÍCIOS 

Esta prática visa a otimização na realização dos benefícios por meio da gestão ativa 

dos benefícios identificados anteriormente até sua constatação de fato, a captura e tratamento 

dos benefícios emergentes e a mitigação de eventuais contra benefícios. 

 

Quadro 25 - Práticas para execução de benefícios (Q14) 

ID Categoria/ 
Etapa 

Pergunta 

Q14 

C
at

eg
or

ia
: E

xe
cu

çã
o 

Os benefícios esperados com aquele projeto são comunicados às 
principais partes interessadas envolvidas? Ao executar um projeto, a 
equipe do projeto e demais partes interessadas estão cientes do que será 
produzido de benefício para organização com a entrega do projeto? 

R
es

po
st

as
 

AN_01 Não 

AN_02 

Os benefícios são comunicados as partes interessadas no 
projeto, principalmente na defesa do mesmo. Porém, ao 
meu ver a maior preocupação das equipes de projetos é com 
o cumprimento dos prazos, dado a pressão e o volume de 
projetos na esteira. 

CONTRO_01 Não tenho conhecimento. 
CSOL_01/GP Não é comum essa informação ficar clara e de fácil acesso. 

CSOL_02/GP Sim. De modo geral no kick-off todos os envolvidos são 
apresentados ao projeto e seus benefícios. 

FINANC_01 Sim. Acredito que todos os interessados estejam cientes do 
projeto como um todo. 

GOV_01 Sim. São realizadas reuniões e cerimônias em vários pontos 
do ciclo de vida dos projetos / iniciativas. 

GOV_02 
Existe uma formalização e aprovação por todas áreas 
impactadas dos benefícios, regras e requisitos solicitados 
para cada projeto. 

PMO_01 
Quanto a comunicação aos stakeholders sobre os 
benefícios, acredito que esta deve acontecer na ocasião da 
aprovação e kick-off do referido projeto. Porém, durante a 
execução, não percebemos na prática a gestão dos 
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Fonte: Autor 

A relevância desta questão se dá pois, de acordo com Bradley (2010), uma 

comunicação mais efetiva contribui de diversas formas para a otimização da realização dos 

benefícios do projeto. A começar pela contribuição deste tema ao engajamento das partes 

interessadas por meio do compromisso em prover tais benefícios, agindo como uma espécie de 

catalisador da mudança. 

Isto inclui, mas não se limita, ao uso de apresentações sobre este tópico em kick-offs12 

de projetos, evidenciando os motivos pelos quais o mesmo está sendo demandando e expondo, 

assim, os benefícios que a organização obterá. 

Pelas respostas obtidas e consolidadas no Quadro 25, há eventos de comunicação para 

os projetos a serem implantados. Geralmente são kick-offs e defesas de investimento necessárias 

para seguirmos com a execução; ou seja, a comunicação está muito concentrada no início do 

projeto. As medidas e métricas não são claras, o que dificulta a percepção do “alvo” a ser 

atingido. 

A função AN_02 coloca um ponto interessante que reforça o aspecto da gestão focada 

exclusivamente no triângulo de ferro. Para ele, a preocupação maior dos envolvidos é com prazo 

e não com o benefício a ser produzido. 

 

Quadro 26 - Práticas para execução de benefícios (Q15) 

                                                      
12 São as reuniões de abertura do projeto, onde o gerente de projetos é apresentado para toda a equipe. É criado 
um ambiente de motivação e comprometimento por parte de todos os envolvidos, gerando um entendimento 
comum sobre a necessidade e os objetivos do projeto. 

benefícios e nem a sensibilização adequada dos envolvidos 
no projeto. 

PMO_02 

Teoricamente sim, mas esta comunicação varia de acordo 
com a equipe envolvida no projeto e a própria estrutura do 
projeto. Projetos considerados estruturantes ou estratégicos 
para a organização implementam uma gestão de 
comunicação mais eficaz. 

ID Categoria/ 
Etapa 

Pergunta 

Q15 

C
at

eg
or

ia
: E

xe
cu

çã
o 

 A equipe do projeto entende como as entregas do projeto contribuem 
para os benefícios pretendidos? Ou seja, há uma rastreabilidade entre 
entrega, capacidade, resultado e benefício? 

R
es

po
st

as
 AN_01 Não. 

AN_02 
Na minha opinião não. Porém com a evolução da nova 
esteira de projetos (método Ágil), creio que será possível. 

CONTRO_01 Não tenho conhecimento. 
CSOL_01/GP Não é comum essa informação ficar clara e de fácil acesso. 
CSOL_02/GP Entendem. Existe relação em tempo de lançamento, mas 
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Fonte: Autor 

 

Esta questão evidencia a importância de termos projetos orientados à benefícios. Esta 

é uma boa prática; ou seja, começarmos um projeto com uma visão “de trás para frente”. 

(JENNER, 2014). Toda a concepção do projeto, de acordo com a revisão teórica deste estudo, 

deveria ser orientada para os resultados e benefícios que serão produzidos para, com isto, 

alcançarmos os objetivos estratégicos. A partir desta orientação é que são identificadas as 

entregas a serem produzidas pelo projeto.  

Jenner (2014) e Bradley (2006) citam esta orientação como “iniciar com a visão do 

final em mente”. Em outras palavras, os projetos, segundo os autores, deveriam nascer de trás 

para frente, com a percepção do que é necessário gerar em termos de resultados para produzir 

as metas e objetivos estratégicos esperados. Só aí, conhecendo estes resultados necessários, é 

que pensaríamos em projetos e entregas para fornecer tais resultados. 

As respostas consolidadas no Quadro 26 ilustram que este relacionamento entre 

entregas, capacidades, resultados e benefícios não é claro. As funções de PMO convergem para 

o entendimento de que este tipo de vínculo ocorre, somente, para determinados tipos de projetos 

(“mais complexos e críticos”). Em regra geral, esta rastreabilidade não existe, o que pode ser 

constatado pela ausência de uma documentação que comprove esta rastreabilidade no projeto. 

O que foi percebido, avaliando a carteira de projetos atual da área de TI da TELCO, é 

que o aging13 dos projetos é alto, o que sugere uma falta de alinhamento entre o que a 

organização esperada e o que o projeto produzirá pois, do contrário, a organização estaria 

reivindicando sua execução e conclusão. 

                                                      
13 Aging é o tempo que o projeto fica “parado” na carteira, sem avanço. 

não em tempo de execução. 

FINANC_01 Não é possível responder por não está diretamente ligada a 
essa atividade. 

GOV_01 Parcialmente. 

GOV_02 
As entregas dos projetos estão associadas aos benefícios 
declarados. É compreendido que para atingir os benefícios 
será necessário concretizar estas entregas. 

PMO_01 

Não é percebido na prática essa rastreabilidade, fora 
algumas ocasiões em que o projeto eventualmente atrasa em 
seu prazo e o impacto para o negócio se torna um grande 
fator de alavancagem das entregas do projeto. Mas de 
maneira estruturada, não percebo na prática essa 
rastreabilidade. 

PMO_02 
Este entendimento vai depender da complexidade e da 
criticidade do projeto para a organização. Projetos 
considerados evolutivos provavelmente não permitirão que 
a equipe tenha esta visão. 
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Quadro 27 - Práticas para execução de benefícios (Q16) 

ID Categoria/ 
Etapa 

Pergunta 

Q16 

C
at

eg
or

ia
: E

xe
cu

çã
o 

O progresso do projeto é revisto regularmente, confrontando quando os 
benefícios pretendidos deveriam ser entregues e quando de fato serão? 
A previsão dos benefícios é regularmente atualizada com base no 
andamento do projeto? 

R
es

po
st

as
 

AN_01 Não. 
AN_02 Somente em projetos que seguem na esteira Ágil. 
CONTRO_01 Não tenho conhecimento. 
CSOL_01/GP Sim, são revistos regularmente. 

CSOL_02/GP O progresso do projeto é acompanhado regularmente. 
Contudo o resultado esperado não. 

FINANC_01 Não é possível responder por não está diretamente ligada a 
essa atividade. 

GOV_01 Parcialmente 

GOV_02 
Existes etapas do projeto com um processo formal e 
definido em ferramenta de gestão de portfólio. Existe 
cronogramas alinhados e compromissados com baseline. 

PMO_01 

A gestão do avanço físico e financeiro dos projetos é 
realizada na organização, porém não de uma maneira 
satisfatoriamente uniforme, porém não percebo a gestão das 
entregas de benefícios na prática, tanto quanto a entrega 
prática do benefício, nem tão pouco quanto ao cumprimento 
de prazo para o estimado retorno. Aliás, isso me parece um 
grande problema de muitas organizações atualmente, 
comprovar a eficácia na prática da geração dos benefícios 
esperados de um portfólio de projetos. 

PMO_02 

O progresso do projeto é revisto regularmente, mas não com 
o objetivo de medir se os benefícios estão sendo atendidos. 
Reforço a visão de que projetos estratégicos ou 
estruturantes permitem esta verificação, dada a importância 
do projeto para a organização e a senioridade da equipe 
envolvida. 

Fonte: Autor 

Quadro 28 - Práticas para execução de benefícios (Q17) 

ID Categoria/ 
Etapa 

Pergunta 

Q17 

C
at

eg
or

ia
: E

xe
cu

çã
o 

Os benefícios são verificados regularmente de modo a refletir as 
informações estratégicas mais atuais? As mudanças na estratégia e nos 
objetivos estratégicos da organização geram revisões regulares nos 
projetos em andamento? 

R
es

po
st

as
 

AN_01 Não. 

AN_02 

Somente em projetos que seguem na esteira Ágil tem a 
possibilidade destas revisões com frequência. Já projetos 
que seguem na esteira cascata, são mais complexos, 
demoram muito e na maioria das vezes quando terminam já 
não atendem mais aos benefícios esperados. Em alguns 
casos, estes projetos são paralisados e revistos ou 
cancelados. 

CONTRO_01 Não tenho conhecimento. 

CSOL_01/GP Sim, são feitas análises para atendimento de nova estratégia 
podendo acarretar em revisões nos projetos em andamento. 
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ID Categoria/ 
Etapa 

Pergunta 

CSOL_02/GP Não. 

FINANC_01 Acredito que sim, mesmo não estando ligada a essa 
atividade. 

GOV_01 Parcialmente. 

GOV_02 
Quando é verificado alguma necessidade de ajustes de 
regras e requisitos ocorre uma solicitação de Change 
Request que é devidamente avaliada e aprovada. 

PMO_01 
Não percebo um processo estruturado para 
acompanhamento dos impactos das mudanças estratégias no 
portfólio de projetos. 

PMO_02 Esta revisão também dependerá do momento da companhia. 
Fonte: Autor 

Quadro 29 - Práticas para execução de benefícios (Q18) 

ID Categoria/ 
Etapa 

Pergunta 

Q18 

C
at

eg
or

ia
: E

xe
cu

çã
o 

Existe algum processo de controle de mudança implantado nos projetos 
para monitorar estas mudanças estratégicas e seus possíveis impactos 
nos benefícios prometidos pelo projeto? 

R
es

po
st

as
 

AN_01 Não. 

AN_02 
Existe um processo de controle de mudança, porém somente 
para implantar os projetos que estão aptos a entrar em 
operação. Não é de meu conhecimento que haja algo que 
monitore os possíveis impactos nos benefícios prometidos. 

CONTRO_01 Não tenho conhecimento. 

CSOL_01/GP 
Sim, o controle de mudança é feito na ferramenta de gestão 
de projetos, porém após análise dos impactos na estratégia e 
impacto nos benefícios. O controle de mudança é um 
registro da mudança ocorrida. 

CSOL_02/GP Existe controle de mudanças do ponto de vista de execução. 
Benefícios não são atualizados. 

FINANC_01 Acredito que sim, mesmo não estando ligada a essa 
atividade. 

GOV_01 Parcialmente. 

GOV_02 Os impactos nos benefícios são de responsabilidade de cada 
área solicitante. 

PMO_01 Não conheço este referido processo, dentro da organização. 
PMO_02 Este processo varia de acordo com o projeto. 

Fonte: Autor 

Quadro 30 - Práticas para execução de benefícios (Q19) 

ID Categoria/ 
Etapa 

Pergunta 

Q19 

C
at

eg
or

ia
: E

xe
cu

çã
o Existe algum processo, dentro dos projetos, para identificar novas 

oportunidades de benefícios, não identificados anteriormente? 

R
es

po
st

as
 

AN_01 Não. 

AN_02 
Até pode acontecer quando se é identificado alguma 
sinergia entre projetos, mas não há um processo claro para 
isso. 

CONTRO_01 Não tenho conhecimento. 
CSOL_01/GP Informalmente poderá ser identificada novas oportunidades. 
CSOL_02/GP Não. 
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ID Categoria/ 
Etapa 

Pergunta 

FINANC_01 Sim. 
GOV_01 Parcialmente 

GOV_02 
As áreas solicitantes acompanham continuamente a 
execução dos projetos e podem a qualquer momento 
levantar pontos de ajustes que são tratados como Change 
Requests. 

PMO_01 
Não conheço na prática um processo que enderece essa 
identificação de novas oportunidades de benefícios, não 
identificados anteriormente. 

PMO_02 Normalmente não. 
Fonte: Autor 

Quadro 31 - Práticas para execução de benefícios (Q20) 

ID Categoria/ 
Etapa 

Pergunta 

Q20 

C
at

eg
or

ia
: E

xe
cu

çã
o 

O projeto é regularmente avaliado com base em quais benefícios ainda 
podem ser realizados e quais não serão mais realizados, considerando 
eventuais materializações de riscos ou mudanças no ambiente do 
projeto? 

R
es

p.
 

AN_01 Não. 

AN_02 Creio que seja possível somente em projetos que seguem na 
esteira Ágil. 

CONTRO_01 Não tenho conhecimento. 

CSOL_01/GP 
Sim, existe uma análise informal durante o projeto para 
avaliação dos benefícios iniciais e possíveis impactos 
durante o andamento do projeto. 

CSOL_02/GP Não 
FINANC_01 Acredito que sim. 
GOV_01 Parcialmente 

GOV_02 
As áreas solicitantes acompanham continuamente a 
execução dos projetos e podem a qualquer momento 
levantar pontos de ajustes que são tratados como Change 
Requests 

PMO_01 Não percebo na prática uma gestão de benefícios do projeto, 
que promova tal avaliação periódica na gestão do projeto. 

PMO_02 Raramente. 
Fonte: Autor 

 

As questões Q16, Q17, Q18, Q19 e Q20 dos Quadros 27, 28, 29, 30 e 31 avaliam a 

prática de revisão e atualização recorrente dos benefícios no intuito de garantir a continuidade 

do alinhamento estratégico dos projetos e, consequentemente, da relevância do projeto para a 

organização. Elas observam algumas ações de governança necessárias para reavaliar o projeto 

sempre quando ocorrem mudanças no ambiente interno e externo. Com os resultados obtidos, 

podemos verificar que há algum ajuste de rumo quando mudanças internas ao projeto ocorrem 

(Quadros 27 e 31), mas isto não ocorre com a mesma dimensão para as mudanças externas ao 

projeto (Quadros 28 e 29). Também praticamente não há a percepção, por parte dos 
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entrevistados, que exista um processo claro de identificação dos benefícios emergentes. 
 
Quadro 32 - Práticas para execução de benefícios (Q21) 

Fonte: Autor 

 
A questão do Quadro 32 busca identificar se existe, dentro da TELCO, algum 

mecanismo de promoção ou auto patrocínio ao uso das boas práticas de BRM. De fato, foi 

possível observar que não há um processo de avaliação formal do gestor demandante do projeto, 

embora existam mecanismos de avaliação 360 graus14, por exemplo, em curso na empresa. 
 

 SUSTENTAÇÃO DE BENEFÍCIOS 

Esta etapa visa assegurar que os benefícios identificados a serem realizados (e os já 

realizados) continuem a representar Valor para a organização, e que, para tal, existam certos 

arranjos estabelecidos para monitorar e geri-los. E, também, que práticas de lições aprendidas 

estejam em curso. 

                                                      
14 A avaliação 360 graus é uma abordagem de avaliação de desempenho do funcionário, com o objetivo final de 
contribuir para o desenvolvimento de suas competências. Este funcionário, então, é avaliado por seus, chefes, 
clientes e também por ele próprio. 

ID Categoria/ 
Etapa 

Pergunta 

Q21 

C
at

eg
or

ia
: E

xe
cu

çã
o 

Os responsáveis por fornecer estes benefícios para a organização, os 
demandantes do projeto, são avaliados regularmente com base na 
entrega dos mesmos? Existe algum processo para avaliar isto? 

R
es

po
st

as
 

AN_01 Não. 

AN_02 

Infelizmente não, ou pelo menos ainda não. Como 
informando anteriormente, a meta do nosso CEO é 
justamente cobrar das áreas de negócio o retorno 
comprovado dos benefícios defendidos na defesa dos 
projetos. 

CONTRO_01 Não tenho conhecimento. 
CSOL_01/GP Não existe processo para esse tipo de análise e avaliação. 
CSOL_02/GP Não. 

FINANC_01 Não é possível responder por não está diretamente ligada a 
essa atividade. 

GOV_01 Parcialmente. 

GOV_02 
As áreas solicitantes acompanham continuamente a 
execução dos projetos e podem a qualquer momento 
levantar pontos de ajustes que são tratados como Change 
Requests. 

PMO_01 Não percebo na prática essa avaliação, nem tampouco a 
existência de algum processo sobre o tema. 

PMO_02 Não. 
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Quadro 33 - Práticas para sustentação de benefícios (Q22) 

Fonte: Autor 

 

O intuito desta questão é verificar se, mesmo após o término do projeto e a entrega das 

novas capacidades produzidas, existe alguma estrutura de governança e responsabilização pelos 

benefícios que foram prometidos no início do projeto e que justificaram sua seleção e execução. 

De acordo com Winch e Leiringer (2015), sem um “dono” estabelecido, o benefício jamais será 

materializado pela simples razão de que não haverá interesse na utilização das entregas 

produzidas pelo projeto. (PEPPARD, 2007)  

Pelas respostas apresentadas e consolidadas no Quadro 33, é possível perceber que não 

existe uma formalização de entrega de benefícios pela área de negócio para a organização. Este 

compromisso não é, consequentemente, refletido em orçamentos, fluxos de caixa e forecasts15 

                                                      
15 O forecast é o orçamento ajustado de uma empresa, considerando lucros e despesas que incidirão no futuro. 

ID Categoria/ 
Etapa 

Pergunta 

Q22 

C
at

eg
or

ia
: S

us
te

nt
aç

ão
 

Após a implantação do projeto, as áreas de negócio assumem a 
responsabilidade em prover os benefícios prometidos pelo projeto? 
Existe algum documento que formalize esta responsabilidade e o 
comprometimento da área com a entrega dos benefícios pretendidos? 

R
es

po
st

as
 

AN_01 Não. Isso não é realizado. 

AN_02 

Não percebo na prática que alguma área de negócio 
providencie os benefícios prometidos pelos projetos, se 
acontece, e acredito que deva acontecer para alguns casos, 
não me parece algo com base metodológica e nem 
executado com base em modelos de gestão. Não conheço na 
prática um processo formal de handover e nem um evento 
formal de encerramento do projeto, no qual poderiam ser 
apontados os percentuais de atingimento dos requisitos, do 
custo, do prazo e dos benefícios, bem como a formalização 
de lições aprendidas do projeto. 

CONTRO_01 
O handover é feito na entrega e aceite para entrada em 
produção. Não tenho conhecimento como é feito o 
acompanhamento dos benefícios pretendidos. 

CSOL_01/GP Não meu entendimento não há. Porém não tenho 
embasamento para comentar sobre este ponto. 

CSOL_02/GP Acredito que sim. 

FINANC_01 

Normalmente os projetos mais complexos, com mudança 
operacional, preveem treinamento de multiplicadores e de 
usuários final. Fora isso, não existe um documento que 
formalize a responsabilidade e o comprometimento da área 
com os benefícios. 

GOV_01 Não tenho conhecimento. 
GOV_02 Não existe um documento específico para isto. 
PMO_01 Não. 
PMO_02 Formalmente não. 
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financeiros das áreas. 

Quadro 34 - Práticas para sustentação de benefícios (Q23) 

ID Categoria/ 
Etapa 

Pergunta 

Q23 

C
at

eg
or

ia
: S

us
te

nt
aç

ão
 

As novas capacidades geradas pelo projeto, por meio de suas entregas, 
são transferidas para a área de negócio? São incorporadas, de alguma 
forma, à rotina da área e da organização? É possível dizer que 
contribuem para o sucesso da organização? 

R
es

po
st

as
 

AN_01 Não. 
AN_02 Sim. 

CONTRO_01 
Acredito que projetos aprovados e realizados tendem a 
gerar impactos positivos para as áreas de negócio, 
contribuindo para o sucesso da organização. 

CSOL_01/GP 
Sim, são transferidas para as áreas de negócios. Existem 
áreas operacionais nas áreas de negócios que acompanham 
o andamento das entregas no pós-produção. 

CSOL_02/GP Existe processo formal para projetos passarem para 
operação, com processos de handover e treinamento. 

FINANC_01 Acredito que sim. 
GOV_01 Não sei informar. 

GOV_02 
Sim, com a implantação em produção do projeto. O projeto 
passa por uma etapa de UAT, homologação e somente com 
o OK das áreas envolvidas é que é colocado em produção. 

PMO_01 

Acredito que em alguns casos essas entregas sejam sim 
transferidas para o negócio, porém igualmente acredito que 
estas são realizadas de forma casual e sem um processo que 
fomente e formalize tal ação ao final de cada projeto. Não 
tenho condições de dizer que essa entrega contribui 
efetivamente para o sucesso de organização, pois não temos 
a visão completa do portfólio de projetos. 

PMO_02 

Sim. As novas capacidades normalmente são incorporadas à 
rotina da área e da organização através das equipes de 
processos das áreas de negócio, que estão responsáveis por 
atualizar os procedimentos e ITOs, divulgando para os 
interessados 

Fonte: Autor 

Quadro 35 - Práticas para sustentação de benefícios (Q24) 

ID Categoria/ 
Etapa 

Pergunta 

Q24 

C
at
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ia
: S
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aç

ão
 

Como esta contribuição é verificada (pós-implantação do projeto)? 
Quem verifica? Existem desdobramentos caso não haja contribuição 
confirmada? Quais? Exemplifique 

R
es

po
st

as
 

AN_01 Não existe este tipo de verificação. 

AN_02 
Sim, pós implantação. Área de negócio juntamente ao 
usuário final. Não tenho conhecimento a respeito dos 
desdobramentos sem contribuição. 

CONTRO_01 Acredito que esse controle ocorra caso a caso, dentro das 
próprias áreas participantes dos projetos. 

CSOL_01/GP Pós-implantação do Projeto. Não tenho conhecimento de 
desdobramentos. 

CSOL_02/GP Não é verificada de modo geral. Em casos específicos a 
controladoria pode fazer algum estudo, mas não é prática. 
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ID Categoria/ 
Etapa 

Pergunta 

FINANC_01 Não é possível responder por não está diretamente ligada a 
essa atividade. 

GOV_01 Não existe este procedimento formalizado. 

GOV_02 

Desde o início da especificação são detalhados os Casos de 
Aceite e ao longo dos projetos são detalhados os cenários de 
testes. O projeto passa por uma etapa de UAT, 
homologação e somente com o OK das áreas envolvidas é 
que é colocado em produção. 

PMO_01 Não tenho conhecimento sobre como essa contribuição é 
verificada na prática. 

PMO_02 Não existe processo formal estabelecido 
Fonte: Autor 

 

O intuito destas questões (Q23 e Q24) é observar se, de fato, as novas capacidades 

produzidas foram incorporadas à rotina da área e da organização como um todo. E, com isto, se 

as mudanças necessárias no status quo para alcance do cenário futuro desejado foram 

consumadas realmente, gerando os benefícios pretendidos pelo projeto. 

Pelo exposto nas respostas dos entrevistados nos Quadros 34 e 35, existe um processo 

formal de passagem da entrega do projeto para a operação (BAU). Existe uma preocupação em 

atualizar processos e instruções de trabalho em conformidade com o novo modus operandi, 

existe treinamento previsto como última milha nos projetos, mas não é possível afirmar que de 

fato foram incorporadas e produziram, com isto, benefícios. 

Cabe reforçar que a área destinada a este fim – verificar os resultados para o negócio 

– não exerce este papel e delega esta verificação pós-implantação para a área de negócio. 

 
Quadro 36 - Práticas para sustentação de benefícios (Q25) 

ID Categoria/ 
Etapa Pergunta 

Q25 

C
at

eg
or

ia
: S

us
te

nt
aç

ão
 

Os benefícios, geralmente, são entregues dentro do prazo previsto? É 
possível afirmar que sim ou que não? Como? 

R
es

po
st

as
 

AN_01 Não existe este tipo de controle. 

AN_02 
É mais seguro afirmar para os projetos que seguem na 
esteira Ágil, pois as entregas x prazo já determinam os 
benefícios. 

CONTRO_01 Não tenho conhecimento. 
CSOL_01/GP Não tenho insumos para essa análise. 

CSOL_02/GP 
De modo geral os projetos são replanejados por diversos 
motivos que vão desde uma concepção incompleta até 
problemas de execução. 

FINANC_01 Não é possível responder por não está diretamente ligada a 
essa atividade. 

GOV_01 Não sei informar. 

GOV_02 Depende de cada projeto. Nossos indicadores de entrega no 
prazo são acompanhados e monitorados e tem índices bem 
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ID Categoria/ 
Etapa Pergunta 

satisfatórios. 

PMO_01 

Levando em consideração, ao que se refere aos projetos de 
sistemas onde percebo que uma grande parcela dos projetos 
é entregue com atraso em relação ao prazo previsto, 
acredito que em alguns casos os benefícios sejam entregues 
após a data de necessidade do negócio, porém como não 
percebo esse processo formal de apuração dos benefícios. 

PMO_02 Normalmente os projetos sofrem atrasos devido a CRs ou 
atraso nas atividades planejadas inicialmente 

Fonte: Autor 

 
Esta questão visa relacionar a capacidade de entrega dos benefícios esperados dentro 

do prazo acordado, com a aplicação das boas práticas de gerenciamento de projetos que 

proverão métodos de entrega mais efetivos, conforme Quadro 36. Significa dizer que, se 

concluirmos o projeto e fornecemos suas entregas fora do prazo, estes terão impacto negativo 

na realização dos benefícios. Daí a relevância deste relacionamento. 

Cabe destacar aqui as respostas oriundas da função PMO, que detém, em tese, as boas 

práticas de gerenciamento de projetos. Houve um consenso destes atores de que existem atrasos 

em uma boa parte dos projetos. Logo, é possível considerar que os benefícios pretendidos não 

são, necessariamente, fornecidos dentro do prazo estipulado, em virtude das diversas 

reprogramações e solicitações de mudança. (JENNER, 2014) 
 
Quadro 37 - Práticas para sustentação de benefícios (Q26) 

ID Categoria/ 
Etapa 

Pergunta 

Q26 

C
at
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us
te

nt
aç

ão
 

As lições aprendidas, no que diz respeito à benefício e resultados do 
projeto, são capturadas, armazenadas e comunicadas para as principais 
partes interessadas envolvidas? 

R
es

po
st

as
 

AN_01 Não. 

AN_02 

Não percebo uniformidade no registro de lições aprendidas 
em projetos, apesar de termos templates para executar tal 
ação, na prática não é possível perceber que as lições 
aprendidas são registradas, armazenadas e comunicadas nos 
projetos da organização. 

CONTRO_01 
Sim, através de fóruns com os colaboradores da empresa e 
através dos acompanhamentos de objetivos estratégicos. Ex: 
uma nova oferta afeta diretamente o objetivo estratégico da 
empresa em receita. 

CSOL_01/GP Para as principais partes, creio que sim, porém não tenho 
conhecimento suficiente para comentar este ponto. 

CSOL_02/GP Acredito que sim. 
FINANC_01 Não. 
GOV_01 Acredito que isso irá variar de área para área. 
GOV_02 Não posso afirmar se existe esta prática nos projetos 
PMO_01 Não. 
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ID Categoria/ 
Etapa 

Pergunta 

PMO_02 É gerada toda documentação do projeto e armazenada na 
ferramenta de gestão para consulta a qualquer instante. 

Fonte: Autor 

A captura de lições aprendidas no contexto da gestão de benefícios permitirá a 

construção de uma base de conhecimento extremamente rica, que poderá ser utilizada por outros 

projetos no intuito de otimizar a realização dos mesmos. Pelo roteiro e respostas consolidadas 

no Quadro 37, é possível observar que esta prática (captura de lições aprendidas) é pouco 

utilizada na TELCO. 

 

Quadro 38 - Práticas para sustentação de benefícios (Q27) 

ID Categoria/ 
Etapa 

Pergunta 

Q27 

C
at
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Os benefícios inesperados são identificados pós-implantação do projeto? 
O que é feito? 

R
es

po
st

as
 

AN_01 Não. 
AN_02 Não percebo na prática a identificação destes benefícios. 
CONTRO_01 Podem ser identificados durante o projeto. 

CSOL_01/GP 
Não tenho conhecimento para comentar sobre este ponto, 
porém se tratando de um benefício, mesmo que inesperado, 
imagino que deve ser comemorado. 

CSOL_02/GP Não é possível responder por não está diretamente ligada a 
essa atividade. 

FINANC_01 Não existe processos estabelecido 
GOV_01 Não tenho conhecimento para comentar. 
GOV_02 Não. 
PMO_01 Não. 
PMO_02 Não existe processos estabelecido 

Fonte: Autor 

 
Os benefícios inesperados, ou emergentes, são aqueles que não foram previamente 

identificados ou planejados, mas que “brotam” no projeto.  

Pelo roteiro consolidado no Quadro 38 é possível perceber que não há nenhuma 

iniciativa de capturar benefícios desta natureza, muitas vezes mais intangíveis do que aqueles 

planejados. 
 
Quadro 39 - Práticas para sustentação de benefícios (Q28) 

ID Categoria/ 
Etapa 

Pergunta 

Q28 C
at

e
go

ri
a

: 
Su

st
e

nt
aç

ã  Os Contra benefícios (disbenefits) são identificados e mitigados de 
alguma forma? 

R e  

AN_01 Não. 
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ID Categoria/ 
Etapa 

Pergunta 

AN_02 Não percebo na prática o registro deste tipo de benefício, 
nos projetos da organização. 

CONTRO_01 
Sim, são identificados durante o estudo do projeto e 
necessita de uma atuação de uma frente de gestão de 
mudança de acordo com o impacto. 

CSOL_01/GP Não tenho conhecimento para comentar sobre este ponto. 

CSOL_02/GP Não é possível responder por não está diretamente ligada a 
essa atividade. 

FINANC_01 
Projetos mais complexos e estratégia normalmente 
estruturam uma equipe para atuar na frente de GMO, mas o 
foco é maior na alteração dos processos para mitigar 
impacto para a organização. 

GOV_01 Não tenho conhecimento para comentar. 
GOV_02 Não. 
PMO_01 Não. 

PMO_02 Quando ocorre, pode ser tratado via abertura de chamados 
de defeito ou tratados em projetos a parte. 

Fonte: Autor 

De acordo com o referencial teórico deste estudo, os contra benefícios representam os 

resultados percebidos como negativos pelas partes interessadas envolvidas com o projeto. Estes 

contra benefícios e o impacto deles para o engajamento das partes interessadas devem ser 

considerados em ações de gestão da mudança de forma a minimizar seus efeitos e, assim, 

potencializar a adoção das novas capacidades fornecidas e gerar resultados esperados. 

Pelas respostas obtidas e consolidadas no Quadro 39 e cruzando estes dados com 

alguns projetos em andamento dentro da TELCO, não foi observada nenhuma boa prática em 

uso que busque a identificação destes contra benefícios e, tão pouco, ações para mitigar seus 

impactos. 

 

Quadro 40 - Práticas para sustentação de benefícios (Q29) 

ID Etapa Pergunta 

Q29 

C
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Existe algum processo de Gestão da Mudança e Engajamento das Partes 
Interessadas em andamento, apoiando e sustentando as mudanças no negócio 
promovidas pelo projeto e suas entregas, de forma a traduzir em resultado 
para organização? 

R
es

po
st

as
 

AN_01 
Existe processo de gestão de mudança com objetivo de 
preparação para o novo cenário. Não existe para medição de 
resultados. 

AN_02 

Não existe um processo de Gestão de Mudanças Organizacionais, 
inclusive percebo que os próprios profissionais e gestores 
envolvidos na execução de projetos não conhecem exatamente o 
tema e nem tampouco a importância deste na execução de 
projetos. 

CONTRO_01 Não existe processo formal na empresa, é identificado pela 
Gestão do Projeto e criado. 

CSOL_01/GP Se existe algum processo, desconheço. Mas é fato que 
treinamentos e comunicações são realizados afim de transparecer 
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ID Etapa Pergunta 
as mudanças em andamento. 

CSOL_02/GP Acredito que sim. 

FINANC_01 Esta iniciativa depende de cada projeto, podendo ser executada 
ou não. 

GOV_01 Não tenho conhecimento para comentar. 
GOV_02  
PMO_01 Não. 
PMO_02 Não existe um processo formal. 

Fonte: Autor 

Esta questão visa observar se, de fato, algumas ações de Gestão da Mudança são 

realizadas para maximizar a probabilidade de obtenção de resultados com a mudança inserida 

pelo projeto. Isto envolve treinamentos na nova forma de executar uma atividade, por exemplo, 

ou engloba ações de comunicação visando o engajamento das partes interessadas e o 

comprometimento com os resultados. 

De acordo com as respostas obtidas e consolidadas no Quadro 40, verificou-se que 

existem treinamentos e ações de comunicação envolvendo o novo desenvolvimento e a nova 

maneira de executar determinado processo. Estas ações estão atreladas à gestão do projeto, 

como parte do escopo, e varia de projeto a projeto. Ou seja, não há uma uniformidade na adoção 

e aplicação destas atividades de capacitação. 

Para confrontar os dados obtidos com a entrevista, foram verificados alguns grandes 

projetos da TELCO e foi possível constatar algumas iniciativas de treinamento planejada ou em 

curso como parte das entregas do projeto. As comunicações sobre as novas funcionalidades são 

feitas, basicamente, pela intranet da TELCO, quando algum marco importante de um 

determinado projeto é alcançado. 
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CONCLUSÕES 

 

 SÍNTESE DAS CONCLUSÕES 

Para fechar o entendimento de todos os dados coletados e analisados, é pertinente 

considerar, novamente, a relevância das aplicações das boas práticas de BRM nas organizações. 

De acordo com o estudo BCG (2016), as organizações deixam suas estratégias “ao acaso” 

quando não concentram esforços na introdução de práticas de Gerenciamento da Realização de 

Benefícios em projetos e programas. Portanto, o Gerenciamento da Realização de Benefícios 

(BRM) é uma abordagem que auxilia as organizações a promoverem o alinhamento estratégico 

de projetos, programas e portfolios. 

Jenner (2014, p. 15), estabelece que Gerenciamento de Benefícios compreende: “A 

identificação, quantificação, análise, planejamento, controle, realização e otimização dos 

benefícios” e complementa esta definição afirmando que “Gerenciamento de Benefícios é um 

processo que perpassa todo o ciclo de vida de mudança do negócio”  

Baseado nestes conceitos, este estudo de caso objetivou responder à seguinte pergunta: 

Como as boas práticas de gerenciamento da realização de benefícios são utilizadas em uma 

empresa de Telecomunicações? 

O objetivo deste capítulo, então, é responder à pergunta inicial e, para tal, os resultados 

obtidos nas entrevistas e transcritos na seção Quatro deste estudo foram consolidados e, assim, 

uma análise total do uso das boas práticas foi desenvolvida. Além disso, foi sugerida uma 

agenda de pesquisa para futuros estudos sobre o tema BRM. 

Em resposta à pergunta deste estudo, o uso das boas práticas em BRM na TELCO se 

dá, resumidamente, da seguinte forma: 

 IDENTIFICAÇÃO DE BENEFÍCIOS 

A TELCO estabelece um direcionamento estratégico, por meio de metas definidas e 

desdobradas para cada área de negócio da empresa, conforme o Apêndice C. 
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• As metas da empresa são traduzidas por meio de seis grandes indicadores estratégicos 

que norteiam os investimentos em mudança por meio de programas e projetos; 

• Há uma priorização dos objetivos estratégicos, estabelecendo-se uma ponderação entre 

eles que norteia a distribuição de orçamento da companhia, conforme o Apêndice C. 

• Estes indicadores estratégicos são comunicados utilizando os principais canais de 

comunicação da TELCO, como sua intranet, e também por meio de reuniões de 

resultados com os gestores de cada área envolvida com a meta; 

• A TELCO desdobra estes indicadores estratégicos por meio de ferramentas como o 

Valorae (Apêndice D). Há um drill-down destes indicadores de alto nível para cada 

unidade de negócio. 

 

A apresentação de Programas e Projetos é feita utilizando um modelo de documento 

estabelecido, que possui campos para marcar os objetivos estratégicos que serão atendidos com 

o resultado daquele projeto, os benefícios a serem produzidos e o investimento a ser empregado 

(Apêndice A). 

 

• As áreas de negócio registram suas necessidades de investimento e mudança em uma 

ferramenta corporativa, conforme Apêndice B, para serem executadas; 

• Nesta ferramenta corporativa (Clarity PPM), embora existam campos para registrar 

estes dados, foi identificado por meio da entrevista e da pesquisa documental que estes 

nem sempre são preenchidos pela área demandante do projeto. Sendo assim, também 

não fica claro como medir e quando verificar a realização dos benefícios, mesmo para 

os casos em que estas informações são passadas pelo demandante. Além disso, as 

métricas e medidas não são claras. 

• Não há um processo hoje estabelecido para seleção e priorização dos projetos que 

considere os benefícios esperados com o projeto.  

• A área de Controladoria faz uma análise por exceção, atendo-se apenas em alguns 

casos e projetos específicos. Há uma preocupação com o dinheiro a ser investido, mas 

não há um controle específico no que tange a benefícios prometidos pelos projetos 

• Existe uma ferramenta de desempenho operacional, com seus KPIs estabelecidos, mas 

não há um vínculo destes com os objetivos estratégicos de tal sorte que não é possível 
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fazer uma rastreabilidade destes indicadores com os benefícios a serem produzidos 

pelos projetos. 

 EXECUÇÃO DE BENEFÍCIOS 

A TELCO realiza, quando a informação está disponível, a comunicação dos benefícios 

esperados para as partes interessadas do projeto e utiliza, por exemplo, reuniões de Kick-off de 

projeto para informá-los. 

 

• Não fica evidente a rastreabilidade entre a entrega do projeto, a nova capacidade a ser 

produzida, os resultados a serem gerados com o uso desta nova capacidade e os 

benefícios produzidos para a organização. Não existem documentos presentes na 

literatura de benefícios, tais como um Mapa de Benefícios, que auxiliaria a promover 

esta rastreabilidade; 

 

A TELCO não aplica controle de mudanças no que se refere à benefícios. 

 

• Existe a figura do CR (Change Request) que formaliza a necessidade de mudança em 

termos de escopo, prazo e custo. Porém, não existe um controle claro de mudança nos 

projetos sob a orientação de uma governança estabelecida, que delibere sobre impactos 

e atualizações em benefícios esperados (valores e prazos de realização) e/ou a inclusão 

de novos benefícios não identificados preliminarmente (benefícios emergentes ou não 

planejados); 

• Também não há uma responsabilização clara por parte dos demandantes, no que tange 

ao compromisso de entrega dos benefícios. 

 SUSTENTAÇÃO DE BENEFÍCIOS 

A TELCO, baseado nos depoimentos coletados, não executa uma acompanhamento 

pós-implantação do projeto. 

 

• Por meio de uma análise documental, não foi possível constatar qualquer movimento 

no sentido de verificar a realização dos benefícios pós-implantação do projeto e, 
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consequentemente, não foi possível também constatar a geração de valor para a 

organização. Embora, ao término de cada ano, exista a bonificação (Participação no 

Lucros) por atingimento das metas da TELCO, não foi possível verificar a participação 

dos projetos e de suas entregas na contribuição destes resultados e, consequentemente, 

dos benefícios produzidos por estes; 

• Não há, também, uma identificação dos papéis e responsabilidades do demandante 

pós-implantação do projeto; ou seja, não fica claro a responsabilização em caso de não 

cumprimento dos benefícios esperados e nem tão pouco as consequências disto para a 

área de negócio que originou a demanda. 

• Em função das constantes reprogramações no cronograma das entregas do projeto, os 

benefícios quase sempre não são entregues dentro do prazo previsto. 

 
Inclusão de ações de Gestão da Mudança e engajamento das partes interessadas como 

parte do escopo dos projetos. 

 

• Há a preocupação em realizar treinamentos por parte da equipe do projeto de forma a 

facilitar o processo de transição da entrega e nova capacidade produzida para a 

operação (rotina). 

• Não há um processo estabelecido para a identificação de benefícios emergentes e, tão 

pouco, existem ações mitigatórias para reduzir os impactos dos contra benefícios, 

quando identificados; 

• Existem práticas pontuais de captura de lições aprendidas, mas estas não estão focadas 

na gestão dos benefícios. Este tema não está na pauta das discussões do grupo. 

 

Em síntese, observa-se uma preocupação maior com as etapas iniciais do processo de 

BRM, que contemplam a identificação de metas e objetivos estratégicos e seu desdobramento 

para as áreas de negócio da empresa. Tal percepção é corroborada pelo Quadro 37, que 

evidencia um percentual de adesão às práticas de identificação de benefícios, superior as demais 

práticas BRM (execução e sustentação).  

A partir deste desdobramento estratégico existente na TELCO, foram percebidas 

lacunas no uso das boas práticas e, em alguns casos, uma ausência total de utilização por parte 

de todos os entrevistados. 

Este estudo, em sua fase atual, não possui o intuito de esgotar o assunto BRM. Ao 
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contrário, o pesquisador sugere uma evolução do mesmo, pautada em uma agenda de pesquisa 

a ser seguida, conforme seção 5.2.  

Por fim, cabe lembrar, que o objetivo principal deste estudo foi avaliar como uma 

empresa de Telecomunicações aplica as boas práticas de BRM em seus projetos. 

 AGENDA DE PESQUISA 

 Como recomendação para futuras investigações e análises, uma proposta de 

agenda de pesquisa é recomendada e sugere os seguintes tópicos: 

 

• A realização de uma análise quantitativa deste estudo; 

• A aplicação de um estudo de caso múltiplo, avaliando mais empresas deste mesmo 

setor; 

• Uma ponderação e um ranking das práticas listadas na pesquisa e, concomitantemente, 

uma ponderação dos grupos pesquisados utilizando, por exemplo, uma análise 

multicritério (AHP - Analytic Hierarchy Process); 

• A realização de uma investigação complementar ao estudo, utilizando metodologias e 

ferramentas de Gestão de Processos (ex. Espinha de Peixe, análise FMEA - Failure 

Modes, Effects Analysis e outros) para identificar a causa-raiz da não adoção de uma 

determinada prática. 

 

Além de enriquecer o estudo, estes fatores poderão auxiliar as organizações 

pesquisadas a eliminarem, de forma mais assertiva, eventuais lacunas na adoção e uso dessas 

práticas. 
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APÊNDICE A –Justificativa de Investimento em Projetos na TELCO 
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APÊNDICE B – Sistema utilizado para cadastro da solicitação de demanda 
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APÊNDICE C – Objetivos Estratégicos da TELCO para 2018 

 
M* = Metas para cada objetivo estratégico 
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