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RESUMO 

 

Análise de redes é amplamente utilizada no contexto de exploração de fenômenos sociais que 

envolvem disciplinas como economia, marketing e psicologia. Este trabalho propõe a utilização 

da análise de redes em uma ótica voltada como instrumento estratégico de inteligência analítica, 

onde discute sua utilização como ferramenta de apoio no momento de priorização de projetos 

em portfólio, fornecendo uma análise preditiva dos impactos das opções propostas. A pesquisa 

foi definida através de estudo de caso realizado em um banco brasileiro, e que para examinar 

este panorama, foi considerado um cenário específico de necessidade de priorização de 

demandas considerando o período de 2018 até o primeiro trimestre de 2019, em que foram 

observadas as possibilidades de avaliação dentro do portfólio existente. Para estudar estes 

cenários, foram analisadas redes 2-mode para visualização do contexto e também utilizadas as 

medidas de centralidade de grau, proximidade e intermediação para prover a inteligência 

analítica na identificação das melhores opções de negociação e priorização. Concluiu-se, por 

meio das informações disponibilizadas pelo uso de análise de redes que as situações em que 

algumas demandas causariam cenários complexos e dificuldades para a priorização podem ser 

evitadas, afetando positivamente diferentes áreas, assim como as medidas de centralidade 

permitem a identificação das melhores opções para seleção de priorização e a visão das áreas 

impactadas a serem envolvidas para a negociação. 

O uso da técnica de análise de redes como ferramenta de apoio para a tomada de decisão na 

priorização de projetos em portfólio é bastante incipiente e torna-se potencial como uma nova 

opção eficiente a ser considerada, avaliando a sua capacidade de fornecer inteligência analítica 

e visões preditivas dos cenários de priorização.  

 

Palavras-chave: Analytics; Análise de Redes; Priorização de Portfólio; Rede 2-mode; Medidas 

de Centralidade. 



 

ABSTRACT 

 

 

Network analysis is widely used in the setting of social phenomena investigation involving 

disciplines such as economics, marketing and psychology. This work proposes the use of 

network analysis in an optics focused as a strategic instrument of analytical intelligence, where 

it discusses its use as a support tool at the moment of portfolio's projects prioritisation, 

providing predictive analysis of the impacts of the proposed options. The research was defined 

through a case study carried out in a Brazilian bank, therefore, to examine this context, it was 

considered a specific scenario of demands' prioritisation needs, considering the period from 

2018 to the first quarter of 2019, in which the possibilities of evaluation within the existing 

portfolio were observed. To study these possibilities, the 2-mode network graphs were analysed 

for context visualisation, moreover, the centrality measures of degree, proximity and 

intermediation were used to provide analytical intelligence in identifying the best options for 

negotiation and prioritization. It was concluded through the information provided by the use of 

network analysis that situations in which some demands would cause complex scenarios and 

difficulties for prioritisation can be avoided, affecting positively different areas. As well as, the 

measures of centrality, also allow the best options identification for prioritisation selection and 

the vision of the impacted areas to be involved for the negotiation.  

The use of the network analysis technique as a support tool for decision-making in the 

prioritisation of portfolio projects is very nascent and becomes potential as a new efficient 

option to be considered, assessing its ability to provide analytical intelligence and predictive 

visions of prioritisation scenarios. 

 

Keywords: Analytics; Network Analysis; Prioritization of Portfolio; 2-mode network; 

Measures of Centrality. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os novos modelos de negócios e as startups estão mudando o padrão de concorrência, 

provocando em empresas consolidadas a necessidade de transformação para se manterem no 

mercado, refletindo em um “rompimento dos operadores históricos e a reformulação dos 

sistemas de produção, consumo, transporte e entrega” (SCHWAB, 2016, p. 01).  Tal 

necessidade de transformação visa a modificação, ampliação, desenvolvimento do negócio 

existente e em operação (DRUCKER, 2001, p. 41), considerando o desapego do modelo antigo 

que não traz mais contribuição significativa.  

Um recurso adotado para transformação da empresa é o uso de tecnologia da 

informação, onde os benefícios obtidos através da utilização viabilizada por meio dos projetos 

têm sido considerados como condição básica para a sobrevivência e competição das empresas 

(ALBERTIN; ALBERTIN, 2016). Um outro fator importante sobre a necessidade de 

transformação da empresa é mencionado por Kugler (2013) chamando a atenção para utilização 

de inteligência analítica, onde considera que “elevar o nível de inteligência das organizações 

não é opcional; trata-se de uma questão de sobrevivência” (KUGLER, 2013, p.33), e também 

identifica que a utilização de inteligência analítica possibilita “ficar alerta para os eventos e 

tendências em seu âmbito interno e externo e saber reagir com agilidade às transformações 

detectadas” (KUGLER, 2013, p. 68). Davenport, Harris e Morison (2010), observam que a 

aplicação de ferramentas e inteligência analítica possibilitam para a empresa a identificação de 

novos insights, e servem de apoio proporcionando o conhecimento das informações para ação 

e tomada de decisão.  

Empresas do setor bancário brasileiro que historicamente são reconhecidas pela adoção 

de tecnologia investiram R$ 19,5 bilhões no setor (FEBRABAN; DELLOITE, 2018), 

destinados a jornada do cliente e sustentação do desenvolvimento de soluções e serviços, dentre 

os quais 80% dos bancos identificaram o investimento em analytics como uma das novas 

tecnologias de inovação, com o objetivo de “ampliar o leque de maneiras pelas quais o analytics 

pode ser utilizado no dia a dia” (FEBRABAN; DELLOITE, 2018, p. 37), onde este tema 

representa 32% dos gastos destinados as novas tecnologias.  

Avaliando este cenário de desapego de modelos historicamente convencionais com 

empresas impulsionadas para a transformação, as organizações possuem a necessidade de ter 

em mãos informações para tomada de decisões mais ágeis na priorização dos projetos que serão 

realizados para cumprir os objetivos estratégicos, fortemente ligado a movimentação dinâmica 
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do mercado. Considerando para isso estratégias como o uso de tecnologia da informação 

associado a inteligência analítica como ferramentas para decisões mais ágeis e assertivas, este 

trabalho tem como objetivo apresentar o uso de uma técnica analytics chamada análise de redes 

como instrumento no momento de priorização de projetos em portfólio, fornecendo a 

inteligência analítica e visões de impacto preditivas como diferenciais para a priorização 

eficiente alinhada a estratégia da empresa.  

O uso de análise de redes está relacionado em grande parte a análises de redes sociais, 

que são comumente representadas por estudos com temas referenciados a pessoas ou 

organizações. Considerando que este tipo de análise avalia o relacionamento entre estruturas 

com mesma característica ou características diferentes, identifica-se que este modelo pode ser 

aplicado a outros temas, gerando valor através do exercício do relacionamento entre estruturas, 

possibilitando a apresentação de informações que possam auxiliar na realização de análises 

preditivas. Ponderando este conceito, o presente trabalho realiza uma análise de redes com o 

tema de portfólio de projetos visando responder à pergunta: “A aplicação da técnica de análise 

de redes pode contribuir na priorização de projetos em portfólio, fornecendo a visão do 

relacionamento dos projetos com as áreas concorrentes para uma análise preditiva dos impactos 

para a decisão de priorização? ”.  

A apresentação desta análise foi realizada por meio de um estudo de caso em um banco 

brasileiro, que ocupa uma posição entre os quatro maiores do Brasil considerando ações listadas 

na bolsa e ativos totais em 2018. Tal análise foi desenvolvida através do exercício da técnica 

no portfólio de projetos, usando o software estatístico RStudio e linguagem de programação R, 

que possibilita a demonstração dos resultados avaliados através de gráficos, observando neste 

estudo especificamente o gráfico de rede.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste segundo capítulo será apresentado o referencial teórico utilizado no estudo. 

Começando pela metodologia ágil, que é o modelo adotado para a realização de projetos da 

empresa analisada, são exibidos os principais conceitos desta metodologia, e na sequência, o 

tema de gerenciamento do portfólio de projetos. Após os dois conceitos voltados a projetos, 

inicia-se a discussão sobre tecnologia, através dos conceitos de analytics encerrando com o 

assunto da análise de redes. 
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2.1 Metodologia Ágil 

Uma metodologia de desenvolvimento de sistemas consiste em uma coleção de 

procedimentos, técnicas, ferramentas e documentação de apoio para a implementação de um 

novo sistema de informação (AVISON; FITZGERALD, 1995), e compreende cinco atividades: 

comunicação, planejamento, modelagem, construção e entrega (PRESSMAN; MAXIN, 2016).  

Em 2001 um grupo formado por 17 desenvolvedores e representantes que praticavam 

metodologias que ofereciam desenvolvimento de software mais rápido, autonomeados Agile 

Alliance, assinou o Manifesto Ágil de Desenvolvimento de Software, cujo objetivo era 

estruturar as metodologias unificando princípios comuns, oferecendo uma alternativa aos 

processos de desenvolvimento de software pesados (AGILE MANIFESTO, 2001). 

A metodologia ágil realiza a entrega de projetos de maneira incremental, particionando 

entregas contínuas, considerando: equipes pequenas e motivadas, artefatos mínimos, 

simplicidade no desenvolvimento, priorizando mais a entrega do que a análise e a comunicação 

ativa entre cliente e time de desenvolvimento (PRESSMAN; MAXIN, 2016). Em 2016, o 

Gartner apresentou que "até 2021, mais de 50% das corporações estabelecidas irão alavancar 

técnicas de startup enxuta" (PENETTA, 2016, tradução nossa), referenciando uma abordagem 

em que as grandes empresas deveriam absorver o modelo lean utilizado nas startups para 

realizarem a transformação de seu ecossistema, trazendo velocidade e agilidade em um 

ambiente dinâmico de negócios, realizando entregas mais experimentais e curtas.  

Uma empresa que já atua nesta metodologia desde o nascimento em 2006 é o Spotify, 

cuja operação trata de streaming de música, e os times estão organizados em 70 times ágeis 

chamados de squads, formadas por equipes multifuncionais, onde estas squads são agrupadas 

em tribes, que são divisões de áreas relacionadas por assunto (RIGBY; SUTHERLAND; 

TAKEUCHI, 2016). A squad é formada por membros com diferentes habilidades, com a ideia 

de parecer uma mini startup, contando com um ambiente estruturado para permitir 

aprendizagem e inovação, time auto organizado que decide a própria maneira de trabalhar e 

com as ferramentas necessárias para projetar, desenvolver, testar e liberar projetos para a 

produção, aplicando os princípios lean startup como mínimo produto viável (KNIBERG; 

IVARSSON, 2012) 
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2.2 Gerenciamento de Portfólio de Projetos 

Projeto é definido como um “esforço temporário empreendido para criar um produto, 

serviço ou resultado único” (PMI, 2018, p. 4), possuindo início e fim determinados e que são 

concluídos quando os objetivos são realizados, cancelados ou a necessidade daquele projeto 

não faz mais sentido. O termo portfólio é definido pelo PMI (2018, p. 15) como uma coleção 

de “projetos, programas, portfólios subsidiários e operações gerenciados em grupo para 

alcançar objetivos estratégicos”. 

O gerenciamento de portfólio é um processo de decisão dinâmico, marcado por 

informações incertas e variáveis, e que envolvem escolhas estratégias, alocação de recursos 

escassos e equilíbrio destes recursos entre os projetos, onde estes projetos são avaliados, 

selecionados e priorizados, com a necessidade de revisão periódica da carteira contida no 

portfólio (COOPER; EDGETT; KLEINSCHMIDT, 1999). Consiste em “identificar, 

selecionar, financiar, monitorar e manter a combinação apropriada de projetos e iniciativas para 

atingir as metas e objetivos organizacionais” (STOUFFER; RACHLIN, 2003 apud KERZNER, 

2016, p. 578), buscando então a seleção mais apropriada dos projetos, acolhendo também os 

demais fatores como a dependência da conclusão de um projeto para início de um seguinte, 

alocação de recursos e reserva financeira disponível (KERZNER, 2016).  

Segundo Almeida (2011 apud BARCAUI, 2012), o adequado gerenciamento de 

portfólio abrange os seguintes processos: 

 Categorização: definição de uma categoria dos projetos de acordo com planejamento 

estratégico; 

 Avaliação: coleta de informações (qualitativas e quantitativas) para comparação dos 

projetos; 

 Seleção: triagem do conjunto de projetos a serem executados de acordo com a 

avaliação e critérios de seleção; 

 Priorização: ranqueamento dos projetos considerando a categorização ou critérios 

estabelecidos; 

 Balanceamento: mix de projetos considerando planejamento e alocação de recursos, 

com maior potencial para alcançar os objetivos estratégicos. 

 Dye e Pennypacker (2002) indicam que há uma falta de clareza quanto a política de 

seleção e priorização dos projetos no portfólio, o que resulta em uma falta de orientação quanto 

a identificação dos projetos que realmente possuem “maior urgência e maior necessidade crítica 
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de recursos, colocando efetivamente todos os projetos em uma posição igualmente competitiva 

para recursos limitados” (DYE; PENNYPACKER, 2002, p. 3, tradução nossa).  

Os cenários constituídos por múltiplos projetos envolvem mudanças constantes e 

“processos dinâmicos e eficientes” (DYE; PENNYPACKER, 2002, p. 4, tradução nossa), onde 

um portfólio composto por projetos que utilizam a metodologia ágil exige um gerenciamento 

com maior necessidade de coordenação, devido as características de autonomia, adaptabilidade 

e interações dinâmicas desta metodologia, trazendo desafios mais complexos para a gestão 

deste portfólio que não pode ser realizado através de modelos tradicionais (SWEETMAN; 

CONBOY, 2018).  

Para Cooper, Edgett e Kleinschmidt (2000), as principais dificuldades para o 

gerenciamento de portfólio de projetos refletem em quatro questões: 

 Balanceamento de recursos: equilibrar a necessidade de projetos com a quantidade 

de recursos disponíveis; 

 Priorização dos projetos: projetos com bom aspecto no início, e os obstáculos 

começam a aparecer no decorrer da execução, causando para a gestão dificuldade 

para a decisão de continuidade ou paralização; 

 Decisões na ausência de informações sólidas (Go/Kill):  decisões de investimento 

baseado em poucas informações ou pouco confiáveis; 

 Muitos projetos menores na carteira: ausência de geradores de receita mais 

expressivas. 

A priorização dos projetos deve refletir também a situação de mudança do ambiente, 

passando por repriorização a cada nova avaliação do portfólio. Na maior parte das organizações, 

o número de projetos a serem realizados é maior do que a capacidade de realização em um 

mesmo período, fazendo com que esta repriorização verifique em cada projeto “sua importância 

e contribuição para a estratégia da organização, de forma comparativa aos demais projetos, 

tanto os que estão sendo avaliados como aqueles que estão em andamento” (CASTRO; 

CARVALHO, 2010, p. 286). Cooper, Edgett e Kleinschmidt (2000) indicam que para uma 

gestão do portfólio eficiente deve ser melhorada a qualidade da informação, estabelecimento 

de gates já realizando uma barreira para projetos de menor qualidade e um processo que acione 

diretamente os executivos, trazendo melhor compreensão no momento de priorização.  

 

 



16 

 

2.3 Conceito de Analytics 

Nas referências do tema de analytics, a maior parte da literatura está relacionada a 

extração de percepções e informações de valor através de Business Intelligence (BI) e da análise 

dos dados de big data. Para Business Intelligence, que “utilizam os dados disponíveis nas 

organizações para disponibilizar informação relevante para a tomada de decisão” (SANTOS; 

RAMOS, 2006, p. 02), analytics é uma das ferramentas que permite a extração de informações 

através de bases estruturadas para geração de relatórios, e que é referenciado por Chen, Chiang 

e Storey (2012) na figura 1 dentro dos diferentes campos de análise de texto, análise de rede, 

análise de web, análise dispositivos móveis e análise de big data como uma “oportunidade 

emergente na pesquisa analítica” (CHEN; CHIANG; STOREY, 2012, p. 1166, tradução nossa).  

 

 

Figura 1. BI&A Visão Geral: Evolução, Aplicação e Pesquisa Emergente 

Fonte: Adaptado de Chen, Chiang e Storey (2012, p. 1167) 

 

O big data é uma tecnologia que trabalha com informações estruturadas e não 

estruturadas em grande escala para “extração de novos insigths ou criar novas formas de valor, 

mudar mercados, organizações e a relação entre cidadãos e governos” (MAYER-

SCHÖNBERGER; CUKIER, 2013, p. 6, tradução nossa), e que segundo Francisco (2015), a 

correta referência a essa tecnologia é a utilização do termo big data analytics, pois este conceito 

define melhor a amplitude do seu potencial do que reduzi-lo somente ao contexto de grande 

quantidade de dados.  A extração de percepções através big data analytics divide-se em duas 

categorias principais referenciados na figura 2: gerenciamento de dados e análise 

(LABRINIDIS; JAGADISH, 2012 apud GANDOMI; HAIDER, 2015), onde o gerenciamento 

dos dados aborda os processos e tecnologias que suportam a captura e armazenamento dos 
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dados, enquanto a análise envolve as técnicas para extração da inteligência destes dados 

transformando-os em vantagem comercial, a qual divide-se em dois subconjuntos: modelagem 

e análise, e interpretação (GANDOMI; HAIDER, 2015).  

 

 

Figura 2. Processos para extrair insights de big data. 

Fonte: Adaptado de Gandomi e Haider (2015, p. 141) 

 

Analytics é definido como o uso extensivo de dados, análise estatística e qualitativa, 

modelos explicativos e preditivos e gerenciamento baseado em fatos para ações e tomada de 

decisão (DAVENPORT; HARRIS, 2017). As ferramentas de análise podem auxiliar as 

organizações na obtenção de insights através da identificação de oportunidades como 

otimização das operações e identificação de novos mercados (GANTZ; REINSEL, 2011), onde 

o big data analytics permite “analisar de forma coerente e rápida informações em tempo real e 

em quantidade não controlada, ou obter a melhor estimativa possível sobre a informação no 

momento em que ela está acontecendo” (FRANCISCO, 2015, p. 71). 

As técnicas de analytics são categorizadas por Davenport e Harris (2017) como 

descritivas, preditivas, prescritivas e autônomas, onde Gartner apresenta perguntas para 

identificação destas divisões (HAGERTY, 2016), de acordo com as definições abaixo: 

 Análise Descritiva: acesso a informações históricas ou atuais, que podem fornecer 

alertas, exploração ou relatos (DAVENPORT; HARRIS, 2017) e que respondem à 

pergunta: “O que aconteceu?” (HAGERTY, 2016); 

 Análise Preditiva: uso de técnicas quantitativas (análise de rede, segmentação, 

propensão e análise econométrica) em dados do passado que podem resultar em previsão 

do futuro (DAVENPORT; HARRIS, 2017) e que respondem à pergunta: “O que vai 

acontecer?” (HAGERTY, 2016); 

 Análise Prescritiva:  uso de várias técnicas quantitativas e tecnologias para identificar 

comportamentos e ações ideais (DAVENPORT; HARRIS, 2017) e que respondem à 

pergunta: “O que devo fazer?” (HAGERTY, 2016); 
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 Análise Autônoma: emprego de inteligência artificial ou tecnologias cognitivas para 

criação e melhoria de modelos e aprendizado dos dados (DAVENPORT; HARRIS, 

2017) que no caso foi identificado pelo Gartner através do termo diagnóstico, e que 

respondem à pergunta: “Por que aconteceu?” (HAGERTY, 2016); 

Além das quatro categorias acima a literatura envolve o tema analytics a várias outras  

disciplinas, onde incluem-se estatísticas, aprendizado de máquina, mineração de dados, análise 

de redes sociais, redes neurais,  processamento de sinais , métodos de otimização, 

reconhecimento de padrões, abordagens de visualização (CHEN; ZHANG, 2014), análise de 

texto, análise de áudio, análise de vídeo, análise de mídia social (GANDOMI; HAIDER, 2015). 

2.4 Análise de Redes 

A representação por meio computacional de objetos e seus relacionamentos 

normalmente é realizada através de uma estrutura matemática denominada grafos 

(GOLDSCHMIDT; PASSOS; BEZERRA, 2015), que são abstrações matemáticas que podem 

representar uma rede (GABARDO, 2015). As redes, conforme apresentação da figura 3, são 

coleções de nós ou vértices (node) unidos por arestas (edge), que capturam o padrão de 

interações entre as partes de um sistema (NEWMAN, 2018) assim como a “noção de elementos 

em um sistema e sua interconexão” (KOLACZYK; CSÁRDI, 2014, p. 01, tradução nossa) e 

que através da apresentação de uma estrutura de grafo nos permite adquirir informações 

importantes sobre os seus elementos e suas relações, tratando então do papel da análise de redes. 

Uma das primeiras referências a teoria dos grafos é citada como a solução do problema da ponte 

de Konigsberg, apresentada por Euler em 1735, demonstrando através da representação do 

problema em grafos que era impossível atravessar as sete pontes da cidade, passando por cada 

uma delas uma única vez (KOLACZYK; CSÁRDI, 2014). 

 

 

Figura 3. Representation a simple graph 

Fonte: Newman (2018, p. 107) 

 

https://www-sciencedirect-com.sbproxy.fgv.br/topics/computer-science/social-network-analysis
https://www-sciencedirect-com.sbproxy.fgv.br/topics/computer-science/social-network-analysis
https://www-sciencedirect-com.sbproxy.fgv.br/topics/computer-science/neural-networks
https://www-sciencedirect-com.sbproxy.fgv.br/topics/computer-science/social-network-analysis
https://www-sciencedirect-com.sbproxy.fgv.br/topics/computer-science/neural-networks
https://www-sciencedirect-com.sbproxy.fgv.br/topics/mathematics/signal-processing
https://www-sciencedirect-com.sbproxy.fgv.br/topics/engineering/pattern-recognition
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Um exemplo conhecido sobre análise de redes na ciência de dados como uma técnica 

de analytics é observada na análise bibliométrica, que tratava de uma métrica de citação de 

autoria ou coautoria em que eram avaliados os impactos científicos e medição de produtividade 

dos cientistas ou estudiosos na propagação do conhecimento por meio de suas publicações na 

rede (HIRSCH, 2005 apud CHEN; CHIANG; STOREY, 2012). A concentração da análise de 

redes está dividida na busca de possíveis conexões entre os nós de uma rede, onde estes nós 

podem ser representados por clientes, produtos e serviços e as suas conexões identificadas pelas 

relações sociais ou outros tipos de ligação, enquanto a outra divisão refere-se à identificação de 

comunidades, como por exemplo as redes criminosas e terroristas, redes políticas, redes de 

reputação e outras comunidades virtuais (CHEN; CHIANG; STOREY, 2012). A maioria das 

referências na literatura sobre os estudos realizados com análise de rede referem-se a técnicas 

de SNA (Social Network Analysis), que trata do “estudo das relações humanas por meio da 

teoria dos grafos” (TSVETOVAT; KOUZNETSOV, 2011, p. 1, tradução nossa), com foco em 

análise do comportamento nas redes sociais (como Twitter e Facebook), provendo informações 

para áreas com o marketing  e algumas iniciativas para a área de saúde, porém ainda muito 

incipientes em análises que envolvam gestão de projetos e priorização. Na SNA, são observadas 

as características de estrutura, impacto e evolução das redes, onde as estruturas podem ser 

formadas por visões “comportamentais, sociais, políticas ou econômicas” (WASSERMAN; 

FAUST, 1994, p. 10, tradução nossa). 

 A análise de estruturas de redes pode ser comumente vista na área de marketing, onde 

as informações dos usuários são capturadas e analisadas com o apoio do big data e 

transformadas em valor ao negócio, como a patente de envio antecipado da Amazon que cria 

estratégias de distribuição baseadas no estudo de histórico de pedidos, consultas e carrinho de 

compras (EREVELLES et al., 2016). Outro modelo é a eficácia da publicidade digital, onde a 

Google identifica se a visita a uma determinada loja foi resultado da apresentação de um 

anúncio no smartphone do usuário baseado na análise de sua localização e histórico de pesquisa, 

e um outro exemplo pode ser visto na Netflix, que avalia o comportamento do consumidor 

gerando insights através da análise e previsão de preferência dos usuários para a criação de 

filmes e programas de TV (EREVELLES et al., 2016).  

Na análise de uma rede, podemos observar a situação em que uma entidade (nó ou 

vértice) pode ter uma influência maior que outras, e esta observação pode ser avaliada através 

medidas da centralidade, que mede a importância de um vértice (GOLDSCHMIDT; PASSOS; 

BEZERRA, 2015).  
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Segundo Goldschmidt, Passos e Bezerra (2015), as medidas mais conhecidas de 

centralidade são: 

 Centralidade de grau (degree): representa o número de ligações (arestas) que 

incidem no nó; quanto maior o número de vértices vizinhos um dado vértice possuir, 

maior a sua importância na rede (GOLDSCHMIDT; PASSOS; BEZERRA, 2015), 

o que permite a identificação para concentrar a atenção nos elementos mais 

influentes (NEWMAN, 2010);  

 Centralidade de proximidade (closeness): mede a (menor) distância acumulada de 

cada nó para todos os outros da rede; são vértices em que a partir dele é o caminho 

mais fácil alcançar outros vértices (GOLDSCHMIDT; PASSOS; BEZERRA, 2015), 

apresentando a medida da distância média de um vértice para outros vértices 

(NEWMAN, 2010);  

 Centralidade de intermediação (betweenness): mede o quanto um vértice intermedia 

a relação entre outros dois vértices estando no caminho mais curto entre eles 

(GOLDSCHMIDT; PASSOS; BEZERRA, 2015) e que possuem poder através de 

sua posição dentro da rede, podendo ser um guia da influência em que um vértice 

tem sobre o fluxo de informação entre outros vértices (NEWMAN, 2010); 

2.5 Redes 2-mode 

Na análise de rede, quando é observado o comportamento de vértices com características 

comuns, o grafo desenhado para esta rede é chamado de 1-mode (um modo), e quando são 

geradas comparações entre dois tipos de vértices com características diferentes, a rede é 

denominada como 2-mode (dois modos), que também é conhecida por bimodal ou bipartido, 

representando relações entre dois tipos diferentes (TSVETOVAT; KOUZNETSOV, 2011). 

As redes 2-mode, de acordo com Tomaél e Marteleto (2013 apud BRUSCO, 2011) “são 

caracterizadas pelo estabelecimento de relações de proximidade entre os dois conjuntos 

distintos de objetos”, onde são coletados os dados e identificadas as relações entre estas 

estruturas, sendo que as ligações “são consideradas como condutoras de informações e é por 

meio delas que uma entidade recebe influência das outras” (TOMAÉL; MARTELETO,2013, 

p. 249).   

 Segundo Tomaél e Marteleto (2013), a rede 2-mode pode ser representada por meio de 

uma matriz que registra a afiliação entre as diferentes entidades (nós) e também por meio de 

um gráfico bipartido. O modelo da matriz pode ser observado na figura 4 através do 

https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ronaldo+Goldschmidt%22
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relacionamento entre os dois nós distintos, sendo um representado por atores e o outro por 

eventos, onde o “1” representa a existência de conexão entre o ator e o evento e “0” identifica 

que aquele ator não se relaciona com o evento. 

 

 

Figura 4: Matriz de afiliação atores/entidades sociais (eventos) 

Fonte: Tomaél e Marteleto (2013, p. 250) 

 

Já no gráfico bipartido, os nós encontram-se em dois conjuntos distintos, com as suas 

ligações sendo realizadas de um nó de um conjunto para o nó de outro conjunto (TOMAÉL; 

MARTELETO,2013), conforme apresentado na figura 5.  

 

Figura 5: Gráfico Bipartido 

Fonte: Tomaél e Marteleto (2013, p. 252) 

 

A figura 5 representa a visualização gráfica de uma rede 2-mode baseada na matriz 

apresentada na figura 4, indicando o relacionamento entre os atores e as entidades que são nós 

com características distintas, e que se relacionam por meio das conexões apresentadas através 

das arestas.  

3 CENÁRIO DO ESTUDO DE CASO 

O capitulo 3 apresenta um breve histórico da transformação realizada pela empresa na 

área de Tecnologia da Informação, que foi primeiramente organizada em uma estrutura 

funcional com áreas especializadas, e que posteriormente realizou um arranjo matricial dos 

times para o atendimento dos projetos considerando a metodologia ágil de desenvolvimento e 

ao final, apresenta como uma demanda é organizada e distribuída dentro deste arranjo matricial. 
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3.1 Banco A: Breve histórico sobre a empresa 

A empresa objeto de estudo é uma instituição financeira, sendo um banco privado 

nacional de grande porte, e que devido ao acordo de confidencialidade para a execução desta 

análise será denominado como Banco A. Este banco foi selecionado para a análise dados os 

seguintes fatores relevantes: representação de um portfólio com 7.096 demandas considerando 

o período do ano de 2018 até primeiro trimestre de 2019, abrangência territorial com presença 

em mais 16 países, ocupa posição entre os quatro maiores bancos do país considerando ações 

listadas na bolsa e ativos totais em 2018, e que recentemente passou por uma reestruturação 

organizacional na área de Tecnologia da Informação voltada para eficiência de atendimento aos 

projetos. 

Para garantir o potencial de competitividade dentro do setor financeiro e olhando 

também para os novos modelos de negócios apresentados através das startups e fintechs, o 

Banco A iniciou em 2015 uma transformação na estrutura organizacional da área de tecnologia, 

onde primeiramente definiu a organização de um modelo funcional, com a criação de diretorias 

de tecnologia especializadas nos assuntos de Arquitetura, Desenvolvimento, Engenharia, 

Qualidade, Sustentação e centralizou a gestão de portfólio de projetos através da criação da 

Diretoria de Portfólio, adotando a metodologia ágil como modelo de processo incremental para 

a realização dos projetos.  

Em 2017, o Banco A redefiniu o modelo de atendimento de projetos criando 28 Tribos 

de Negócios de Entrega (TNE), que representavam um agrupamento de assuntos com sinergia 

dentro de um mesmo negócio distinto e que seriam responsáveis pelo desenvolvimento e 

entrega dos projetos. Cada TNE era formada matricialmente pelos times de tecnologia das 

estruturas funcionais especializadas, tendo como principal modelo de inspiração a empresa 

Spotify. Os times dentro das TNEs foram organizados em uma coleção de squads, onde cada 

estrutura representava uma partição do assunto daquela TNE, e eram compostas com até onze 

pessoas que realizavam os projetos dentro da metodologia ágil com entregas de produtos e 

serviços de maneira incremental, mas com valor percebido pelo cliente.  

3.2 Banco A: Processo de Composição de Portfólio 

Seguindo as estratégias da reestruturação organizacional da área de Tecnologia da 

Informação, o Banco A realizou a organização de todas as demandas em uma lista unificada do 

portfólio de demandas (LUPD), que são as ideias de produtos ou serviços solicitados pelas áreas 

de negócio e que são avaliadas, podendo então tornarem-se novos projetos. Esta LUPD foi 
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centralizada e governada pela Diretoria de Portfólio, seguindo uma ordem de atendimento na 

sequência de priorização baseada no planejamento estratégico que é definido no comitê 

executivo e revisado trimestralmente. O Banco A realiza a categorização das demandas em 3 

grupos principais: Atendimento a Órgãos Reguladores, Risco para a Operação e Retorno 

Financeiro, onde esta ordem segue também a característica de importância para a instituição.  

Uma demanda nasce da solicitação da área de negócios para a disponibilização de um 

produto ou serviço, onde então é realizado a avaliação de viabilidade desta proposta pela 

Diretoria de Portfólio. Sendo identificada como viável, esta proposta é transformada em um 

pedido para a área de Tecnologia de Informação, onde recebe um código único identificador 

desta demanda na LUPD. Esta inclusão de demandas ocorre trimestralmente, com exceções que 

podem acontecer em demandas para Atendimento a Órgãos Reguladores ou Risco para a 

Operação sendo recebidas em períodos diferentes deste calendário trimestral, chegando a alterar 

a sequência da LUPD, refletindo em uma repriorização na ordem de atendimento definida 

anteriormente. 

Após a conclusão da LUPD daquele trimestre, a Diretoria de Portfólio seguindo a ordem 

de priorização encaminha as demandas para as TNE, e estas recebem somente as demandas que 

possuem os assuntos do negócio referentes àquela tribo, tornando-se responsável pela entrega 

da demanda. A TNE responsável por uma demanda é denominada como “Centralizadora”, e se 

houver a necessidade de envolver mais alguma TNE devido ao escopo compartilhado, estas 

recebem o termo “Associada” naquela demanda. Esta distribuição está exemplificada na figura 

6: 

 

Figura 6: Representação da Tribo de Negócio de Entrega (TNE) Centralizadora e Associada 

Fonte: Desenvolvido pela Autora 
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3.3 Banco A: Atendimento dos projetos pelo time de tecnologia 

Quando uma TNE é definida como Centralizadora da demanda, esta então realiza a 

avaliação de atendimento e identifica se outras TNEs precisam participar para cumprir as 

entregas desta demanda, que neste momento pode ser dividida em um ou mais projetos, 

considerando um conjunto de mínimo produto viável (MVP - minimum viable product) para 

cada assunto da entrega, conforme exemplificado na figura 7.  

 

 

Figura 7: Representação da divisão da demanda em projetos, MVP e a solicitação de envolvimento da 

TNE 

Fonte: Desenvolvido pela Autora 

 

Neste momento de avaliação, a Centralizadora envia um pedido de viabilidade de 

atendimento para as Associadas, que então realizam a avaliação de escopo, a capacidade de 

recursos disponíveis e o backlog de atendimento atual da TNE. Tanto a Associada como a 

Centralizadora verificam as informações junto com as squads e reavaliam a ordem de 

atendimento da LUPD para responderem a solicitação. 

Neste processo de atendimento de demandas, uma mesma TNE pode passar pelos 

seguintes cenários em paralelo:  

 Receber demandas em que será denominada Centralizadora; 

 Ser envolvida como Associada, compartilhando uma demanda com outra(s) TNE(s);  
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 Receber demandas prioritárias fora do planejamento trimestral (como demandas 

para Atendimento a Órgãos Reguladores ou de Risco para Operação); 

 Receber envolvimento tardio como Associada, devido a uma deficiência de 

verificação do escopo (análise superficial); 

 Receber envolvimento tardio como Associada, devido a alteração de escopo 

(processo de modelo incremental da metodologia ágil); 

 Sofrer alteração do escopo do projeto em andamento que impactam o custo e prazo 

(processo de modelo incremental da metodologia ágil). 

A Diretoria de Portfólio utiliza uma ferramenta de mercado que foi customizada 

inicialmente para realizar a gestão do portfólio de demandas e dos projetos no modelo 

sequencial (cascata), mas é deficiente para o report executivo e uso operacional do atual modelo 

de atendimento incremental (ágil) das TNEs. A ferramenta não possui uma visão centralizada 

e completa, trazendo a necessidade de utilização de soluções de apoio como planilha eletrônica, 

software de Business Intelligence (Tableau), reuniões para avaliação de atendimento em 

pedidos de envolvimento como Associada (que pode levar até 2 semanas), reuniões de avaliação 

de impacto, diversas negociações descentralizadas em situações de concorrência na priorização, 

necessidade do envolvimento de diversos times e falta de profundidade na visibilidade do risco, 

onde este conjunto de situações tornam o processo demorado e desgastante. 

4 METODOLOGIA 

 No capítulo 4 que trata o assunto da metodologia, é identificado o tipo de pesquisa 

realizada neste estudo, e na sequência são apresentas as bases selecionadas e como foram 

transformadas para a obtenção dos dados utilizados. Na conclusão do capítulo, são citados o 

software e a linguagem que suportaram as aplicações da análise. 

4.1 Tipo de Pesquisa 

O presente trabalho consiste em apresentar um panorama de análise de priorização de 

portfólio com a identificação dos cenários existentes na concorrência de demandas entre as 

respectivas Tribos de Negócio de Entrega (TNE) observadas através do uso de análise de redes, 

buscando demonstrar como esta técnica de anaytics pode contribuir como apoio preditivo, 

fornecendo uma visualização das possibilidades favoráveis ou desaforáveis disponíveis no 

momento de decisão da priorização. Optou-se por uma abordagem metodológica de estudo de 
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caso, que investiga um fenômeno contemporâneo e não histórico, com “evidências quantitativas 

e pode ser um método útil para se fazer uma avaliação” (YIN, 2015, p. 02), e que “consiste no 

estudo profundo e exaustivo de um ou mais objetos, de maneira que permita seu amplo e 

detalhado conhecimento” (GIL, 2010, p. 37). Foi realizada uma pesquisa aplicada com 

característica qualitativa através da coleta dos dados dos projetos da área de Gestão de Portfólio 

considerando o ano de 2018 até o primeiro trimestre de 2019. 

O estudo de caso foi realizado com apoio da Diretoria responsável pelo Portfólio de 

demandas desta instituição, através da aprovação de acesso aos dados dos projetos do período 

mencionado, com o compromisso formalizado junto a pesquisadora de realizar esta análise sem 

a identificação de dados que comprometam ou exponham as informações da instituição, 

garantindo esta proteção com a realização de comum acordo da assinatura de documentos de 

ética e proteção aos dados anexados ao e-mail de aprovação do Diretor da área de Portfólio.  

4.2 Coleta dos dados 

O primeiro passo da análise foi a seleção das fontes para a coleta de dados que continham 

informações de demandas e pedidos de solicitações de envolvimento das TNEs na participação 

das demandas, chegando a três origens principais, sendo estas: 

 Base 01: informações de demandas e respectivos projetos com origem na ferramenta de 

mercado utilizada pela área de Portfólio, que são cadastrados pelos gestores de projeto; 

 Base 02: planilha eletrônica com as demandas e projetos, que é utilizada como base para 

as informações dos comitês de acompanhamento de projetos de cada negócio 

(manipuladas pela área de Portfólio, acrescentando informações de interesse dessas 

áreas e que não constam na ferramenta de mercado); 

 Base 03: base de solicitações de envolvimento das TNEs com origem em uma 

ferramenta de mercado em que são cadastrados os pedidos. 

Foi realizado uma fusão entre informações das demandas presentes na Base 01 

(ferramenta) e a Base 02 (planilha eletrônica), resultando na Base 4 com um total de 7.096 

demandas no portfólio. As demandas possuem status detalhados que identificam a sua situação 

no período desde a seleção, execução até a sua conclusão ou cancelamento, e para os estudos 

estes status da Base 04 foram agrupados em 5 situações, que refletem o status da necessidade 

de avaliação, resultando em: 

 Ideia: solicitação de demanda pela área de negócios que está em avaliação de viabilidade 

pela Diretoria de Portfólio, mas não foi aprovada como pedido para a área de TI; 
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 Análise de Ideia: solicitação identificada como viável e a demanda incluída na LUPD, 

na fila de priorização para a área de TI; 

 Execução: demandas que estão sendo realizadas pela área de TI; 

 Conclusão: demandas que foram concluídas e entregues; 

 Cancelamento: demandas não mais viáveis para execução e que tiveram seus pedidos 

cancelados. 

Após a definição do agrupamento de status, foi realizada uma seleção das demandas com 

status de ideia, análise de ideia e em execução, excluindo-se as canceladas e concluídas para 

gerar o cenário necessário das demandas vigentes, o que resultou em um montante de 4.490 

demandas para o estudo. Para a identificação da demanda, foi utilizado um mascaramento do 

código, resultando em uma referência como DEM associado a um número sequencial, de acordo 

com a ordem da demanda no portfólio, e para o nome da TNE, foi usado o mesmo conceito, 

com a TNE associada a um número sequencial, seguindo a ordem alfabética do nome das áreas.  

Depois de concluída a seleção das demandas, foi a vez de verificar a Base 03 com os 

pedidos de envolvimento de Associadas para as TNEs, onde foram descartados os pedidos 

aprovados, considerando então para estudo somente os pedidos recusados e que por este motivo 

deixam pendentes as solicitações. A seleção da base de demandas e da base de solicitações de 

envolvimento está exemplificada na figura 8. 

 

Figura 8: Representação das bases de dados da seleção das demandas e solicitações de envolvimento 

Fonte: Desenvolvido pela Autora 
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4.3 Seleção da TNE 

Para gerar uma representação mais objetiva na demonstração, foi definido selecionar 

uma única TNE, e realizar as observações através dela. Para isso, foram considerados os 

aspectos de: possuir demandas como Centralizadora e Associada, selecionar somente as 

demandas em execução, possuir solicitações de envolvimento pendentes, ter demandas 

relacionadas com um número expressivo de TNEs e ser uma área com grau de importância para 

o negócio. Considerando estas premissas, chegou-se a duas áreas, onde a primeira referia-se a 

TNE responsável pelos negócios de canais de contato com os clientes, que possuía um baixo 

número de demandas como Centralizadora mas um alto número como Associada 

(aproximadamente 76% do portfólio total de demandas) pois praticamente todas as demais 

TNEs possuíam alguma demanda em que o resultado seria disponibilizado através de um canal 

de contato, refletindo em um cenário complexo para qualquer visão de priorização, então esta 

TNE foi descartada, e a segunda melhor opção, a TNE01 foi escolhida para o estudo. A TNE01 

como Centralizadora contava com um portfólio de 66 demandas em execução, relacionando-se 

com 21 TNEs e como Associada, um portfólio de 162 demandas em execução, relacionando-se 

com 27 TNEs.  

4.4 R e Software Estatístico RStudio 

Para a análise de redes e geração dos gráficos de rede foi utilizado uma ferramenta open 

source chamada RStudio, que permite análise estatística e possui “recursos de software para 

manipulação de dados, cálculo e exibição gráfica” (THE R FOUNDATION, tradução nossa). 

Trata-se de um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE - Integrated Development 

Environment) que conta com um “console e uma janela que suporta a execução do código 

direto” (FERREIRA, 2017) e utiliza a linguagem de programação R para a realização da análise 

de dados e estatísticas. 

O R é uma linguagem de computação e também uma ferramenta para a análise de dados 

“voltada para a resolução de problemas estatísticos” (PERLIN, 2018). Segundo a classificação 

da IEEE Spectrum sobre as principais linguagens de programação, a linguagem R ocupa o 

sétimo lugar do ranking, sendo uma linguagem especializada para manipular estatísticas e big 

data (CASS, 2018). Os pacotes disponibilizados pelo R são gratuitos e de acesso público, e as 

informações sobre sua utilização assim como principais pacotes podem ser encontradas no site 

da CRAN (Comprehensive R Archive Network).  
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Neste estudo será utilizado a linguagem R com a sua execução na IDE da ferramenta 

RStudio, devido a interface gráfica que esta ferramenta disponibiliza.  

5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Nesta seção serão discutidas as situações de priorização do portfólio e a demonstração 

da aplicação da técnica de análise de redes através das representações gráficas. Inicia-se com a 

apresentação dos cenários através da rede 2-mode, e posteriormente inclui-se na discussão os 

elementos das medidas de centralidade, com as informações dos resultados destas aplicações. 

5.1 Rede 2-mode: Solicitações de envolvimento pendentes 

A rede 2-mode representa a comparação entre nós com características diferentes, e a 

primeira situação analisada refere-se à pendência de aprovação do envolvimento como 

Associada das TNEs para a realização de uma demanda. No atual processo existente do Banco 

A, a TNE Centralizadora realiza na ferramenta de mercado um pedido de envolvimento para as 

TNEs necessárias no desenvolvimento de uma dada demanda, onde estas TNEs recebem os 

pedidos e avaliam durante uma semana, reprovando ou aprovando o pedido na ferramenta. Na 

semana seguinte, a TNE Centralizadora tenta novamente negociar através de reuniões a 

priorização desta demanda junto às TNEs que reprovaram o pedido, utilizando mais uma 

semana na sequência para estas conversas. Neste momento, a TNE Centralizadora que solicita 

o pedido não tem a visão do portfólio de demandas da Associada, a quantidade de solicitações 

concorrentes oriundas de outras TNEs que também solicitaram participação e o conhecimento 

das demandas existentes no portfólio daquela dada TNE que poderia tentar negociar a 

repriorização. Para demonstrar esta situação, com as possibilidades de demandas concorrentes 

em solicitações com a quantidade de pedidos e as TNEs que estavam relacionadas, foi gerada 

uma rede 2-mode, usando o pacote visNetwork do R, que permite a visualização interativa de 

rede. Para o desenho desta rede 2-mode foram consideradas duas informações distintas para os 

nós, sendo o primeiro nó referente a demanda e o segundo nó referente a TNE. O nó que simula 

as demandas é representado com o desenho de losango cinza e o segundo nó representando as 

TNEs por círculos, porém estes foram identificados com duas cores distintas, onde o círculo de 

cor azul identifica as TNEs que aceitaram o envolvimento como Associadas, e os nós com 

círculos da cor vermelha, representando as TNEs que recusaram o pedido. As funções do pacote 

visNetwork permitem uma série de implementações que auxiliam na visualização, e nesta 

análise foi aplicado um agrupamento para definição de áreas, identificando com uma linha azul 



30 

 

as demandas classificadas como Retorno Financeiro e em amarelo as demandas de Atendimento 

a Órgãos Reguladores. Esta função também permite selecionar somente um nó ou grupo, dando 

destaque às informações a partir dele, deixando em segundo plano os demais, para que seja 

possível dar foco na informação que se deseja avaliar.  

Para a geração deste modelo, foram utilizados dois arquivos editados na planilha 

eletrônica excel com extensão .csv (comma-separated variable), que armazenam informações 

separadas por vírgulas ao invés de colunas. Os arquivos foram configurados da seguinte 

maneira: 

 Arquivo ArqNodes: contém a identificação dos nós da rede, formado pelos campos id 

(id do nó), label (rótulo que será apresentado no nó), group (grupo de nós) e value (valor 

para dimensionamento do nó). Para o modelo 2-mode, tivemos dois tipos de nós onde 

um representava a demanda e outro a TNE. Os grupos foram identificados como 

solicitações de envolvimento aprovadas e solicitações pendentes (reprovados).  

 Arquivo ArqLinks: contém a identificação das conexões da rede, formado pelos campos 

from (nó de origem), to (nó de destino), value (comprimento da aresta). No desenho da 

rede 2-mode, os arquivos apontaram a origem e o destino do relacionamento entre os 

nós de demanda e TNE, com a quantidade de solicitações realizadas para cada TNE na 

aresta, como pode ser observado na rede 2-mode da figura 9. 

 

Figura 9: Representação da rede 2-mode: demandas com pedidos de envolvimento aprovados e 

pendentes, com a identificação da quantidade de pedidos solicitados pendentes para a respectiva TNE 

Fonte: Desenvolvido pela Autora 
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A visualização da rede 2-mode da figura 9 permite uma identificação simples do cenário 

necessário para a discussão. Os nós identificados por losangos cinzas representam as demandas, 

os nós representados por círculos da cor azul demonstram as TNEs onde os pedidos foram 

aprovados para a participação da demanda, e os nós identificados por círculos em vermelho 

representam as TNEs que recusaram os pedidos de envolvimento como Associadas, com a 

indicação do valor da aresta representando a quantidade de pedidos solicitados para a TNE. Na 

representação dos nós vermelhos onde as TNEs reprovaram os pedidos, tanto a espessura da 

aresta como o tamanho do nó expressam uma demonstração da quantidade de pedidos que 

aquele nó recebeu (TNE). 

Avaliando de maneira simples o cenário, a DEM062 possui duas pendências de 

aprovação relacionadas a duas TNEs (TNE01 e TNE03) para negociar, sendo que uma delas é 

a própria Centralizadora (TNE01), onde este cenário é possível quando a squad específica 

demandada está com o backlog sem a possibilidade de receber novas demandas inicialmente. 

A demanda DEM021 possui sete pendências de pedido com quatro TNEs, enquanto a DEM025 

representa ser a mais complexa, com dezoito pedidos pendentes relacionados a sete TNEs, 

sendo que 50% dos pedidos estão concentrados em duas TNEs específicas (TNE03 e TNE19). 

Considerando a característica das três demandas, a DEM021 e a DEM025 têm 

inicialmente o mesmo grau de importância, sendo classificadas como Retorno Financeiro, 

identificada na figura 7 pela seleção de área destacada em azul. A DEM062 que possui 

classificação prioritária por ser Atendimento a Órgãos Reguladores, demonstrada na figura 7 

com a área destacada em amarelo, e que neste caso, segundo a ordem de importância desta 

classificação no Banco A, possui necessidade de priorização de atendimento maior que as 

demais avaliadas.  

Tendo o conhecimento de que a demanda DEM062 precisará ser atendida, agora o 

processo será utilizar a rede 2-mode para avaliar o portfólio em andamento, e identificar a 

melhor seleção para a avaliação de priorização.   

5.2 Rede 2-mode: Demandas elegíveis para repriorização 

Na fonte de dados da Base 04 que contém as informações de todas as demandas, foram 

selecionadas somente as demandas em execução que possuíam envolvimentos relacionados a 

TNE01 e TNE03, e posteriormente, para reduzir o tamanho da rede avaliada foram filtradas 

obrigatoriamente as demandas com envolvimento com ambas simultaneamente conforme 
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representação da figura 10 selecionando as demandas elegíveis para a avaliação, considerando 

que a negociação pela repriorização dentro do portfólio seria mais efetiva tendo como opção 

uma demanda que já atingisse ambas as TNEs.  

 

Figura 10: Seleção das demandas elegíveis para a avaliação do cenário de priorização 

Fonte: Desenvolvido pela Autora 

Com a seleção definida, foi gerada uma matriz de relacionamento entre as demandas e 

as TNEs, indicando a existência ou não de conexão entre elas. Através desta matriz, foi gerada 

uma rede 2-mode utilizando a função GPLOT, que produz um gráfico bidimensional, onde foi 

incluído o argumento “twomode”, o qual representa que os dados devem ser interpretados como 

dois modos, onde linhas e colunas são conjuntos de vértices distintos (R DOCUMENTATION). 

A rede foi representada na figura 11, onde o relacionamento de dois modos é demonstrado 

através da conexão entre as demandas e TNEs, onde os nós em formato de círculos vermelhos 

são as demandas, e os nós representados por losangos azuis as TNEs.  

 

Figura 11: Representação rede 2-mode: representação do relacionamento de dois modos entre as 

demandas elegíveis para repriorização e as TNEs associadas às respectivas demandas 

Fonte: Desenvolvido pela Autora 
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 Com a visão das demandas e seus relacionamentos com as TNEs é possível identificar 

rapidamente que determinadas demandas possuem uma quantidade maior de envolvimento com 

algumas TNEs do que outras, e para a definição da melhor opção para a negociação de 

repriorização serão utilizadas as medidas de centralidade, através das técnicas de centralidade 

de grau, centralidade de proximidade e centralidade de intermediação. 

5.3 Rede 2-mode: Centralidade de Grau (degree) 

Para a medição da centralidade de grau, foi utilizada a mesma matriz de relacionamento 

gerada para as demandas elegíveis, agora empregando a função “degree”, com a visualização 

do gráfico através da função “gplot” com os argumentos “twomode” representando a rede de 

dois modos, sendo os nós representados pelos círculos vermelhos as demandas e os nós 

representados por losangos azuis as TNEs, e o argumento “indegree”, que retorna o número de 

conexões recebidas em cada nó.  

Somente para demonstrar uma melhor visão das conexões da centralidade de grau, 

foram separadas duas representações na figura 12, sendo que do lado esquerdo está 

exclusivamente a visualização das demandas, enquanto a da direita representa com destaque a 

visão das TNEs. Abaixo de cada figura, estão as informações da quantidade de conexões 

identificadas através da função “degree”. 

Visão Demandas                  Visão TNE 

  
Função: “degree” 

 

Função: “degree” 

 
 

Figura 12: Representação rede 2-mode: cálculo e representação gráfica da centralidade de grau (degree) 

com a divisão da visão de centralidade de grau de demandas e a visão de centralidade de grau da TNE 

Fonte: Desenvolvido pela Autora 
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Exclusivamente para a questão que está sendo avaliada, a análise pode ser restringida a 

somente a demonstração da esquerda da figura 12, onde estão apresentados os relacionamentos 

das demandas. Considerando visualmente o tamanho do nó e as informações de conexões 

fornecidas pela função “degree” logo abaixo da imagem de cada rede, é possível identificar 

duas possíveis demandas candidatas para a negociação de repriorização, sendo estas as 

demandas DEM053 e DEM070, pois estas demandas estão relacionadas a somente duas 

conexões com TNEs, e também ambas estão relacionadas somente com as TNE01 e TNE03. 

Da mesma forma, as demandas DEM106, DEM119, DEM108 e DEM034 possuem 

centralidades de grau mais elevados, refletindo então como as opções menos indicadas, por 

possuírem as maiores quantidades de conexões, resultando em uma negociação de priorização 

mais complexa, atingindo maior número de vinculações com TNEs.  

5.4 Rede 2-mode: Cetralidade de Proximidade (closeness) 

Para visualizar a centralidade de proximidade (closeness) baseada na mesma matriz do 

cálculo da centralidade de grau, foi utilizada a função “closeness”, com a visualização do 

gráfico através da função “gplot” com os argumentos “twomode” representando a rede de dois 

modos, sendo os nós representados pelos círculos vermelhos as demandas e os nós 

representados por losangos azuis as TNEs, e a formatação do número que representa o valor da 

proximidade definido com limite de dois décimos na visualização.   

 

Função “closeness” 

  
 

Figura 13: Representação rede 2-mode: cálculo e representação gráfica da centralidade de proximidade 

(closeness) dos nós de demandas e dos nós de TNEs 

Fonte: Desenvolvido pela Autora 
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Na figura 13 estão representados os valores de centralidade de proximidade das 

demandas e TNEs, onde foram destacados com quadros azuis as demandas e as TNEs que 

possuem maior comunicação com as demais. Contando com a premissa de que a base 

selecionada deveria possuir demandas com relacionamento obrigatório com a TNE01 e TNE03 

simultaneamente, esta situação ficou refletida no grau de proximidade destacado destas TNEs, 

indicadas pelos valores mais altos. Colocando o foco para a avaliação das demandas que 

possuem maior grau de proximidade, nesse caso a DEM106, DEM108 e DEM119, o que 

representa para o estudo as demandas com maior complexidade no momento de avaliação de 

priorização, pois são as que mais estão relacionadas, possuindo maior grau de proximidade com 

um alto número de TNEs. As demandas que apresentaram menor grau de proximidade com as 

TNEs, inclusive com o mesmo valor calculado na centralidade de proximidade foram a 

DEM053, DEM070 e DEM227, sendo então as que causariam menor complexidade para o 

cenário de negociação para a repriorização com as TNEs envolvidas, olhando a proximidade 

com o baixo número de TNEs.   

5.5 Rede 2-mode: Centralidade de Intermediação (betweenness) 

No cálculo da centralidade de intermediação (betweenness), foi considerada a mesma 

matriz do cálculo das centralidades de grau e de proximidade, onde foi utilizada a função 

“betweenness”, com a visualização do gráfico através da função “gplot” com os argumentos 

“twomode” representando a rede de dois modos. Os dois nós desta rede apresentada na figura 

14 demonstram o relacionamento entre as demandas e TNEs, sendo os nós representados pelos 

círculos vermelhos as demandas, os nós representados pelos losangos azuis as TNEs e o 

argumento “vertex.cex” indicado com divisão por três, onde recebe a medida de cada nó 

escalonados de acordo com a sua centralidade de intermediação, onde esta divisão por três foi 

utilizada para que os nós possam ser visualizados, caso contrário apareceriam grandes no 

gráfico, causando sobreposição na visualização dos nós. O número que representa o valor da 

centralidade de intermediação foi definido com limite de três décimos na visualização. 
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Função “betweenness” 

 
 

Figura 14: Representação da rede 2-mode: cálculo e representação gráfica da centralidade de 

intermediação (betweenness) dos nós de demandas e dos nós de TNEs 

Fonte: Desenvolvido pela Autora 

 

A medida de centralidade de intermediação da figura 14 demonstra primeiramente 

avaliando as TNEs, que a TNE09 e TNE14 não influenciam no caminho de comunicação com 

outros vértices, estando relacionadas exclusivamente a uma demanda cada, enquanto a TNE03 

e TNE01, assim como descrito na avaliação de proximidade, em que a participação de ambas 

era premissa obrigatória para seleção, o que reflete no maior resultado do grau de 

intermediação, sendo estes então os vértices mais influentes. Avaliando os nós de demanda, a 

DEM106 é a que possui maior grau de intermediação, o que identifica no estudo que esta não 

seria uma boa candidata para a repriorização, já que possui forte influência com os outros nós 

de TNE, o que resulta em maior complexidade de negociação por possuir maior quantidade de 

relacionamento entre TNEs que seriam envolvidas na discussão de repriorização. Da mesma 

forma, seguem as demandas DEM034 e a DEM055, que ocupam a sequência de segundo e 

terceiro lugares com maior grau de intermediação, resultando no mesmo cenário que a 

DEM106.  

Para o caso estudado, o melhor cenário de seleção de demandas para repriorização 

utilizando esta medida seria aquela que apresentasse o menor grau de intermediação das 
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demandas, e com esta consideração as melhores opções resultam nas demandas DEM053, 

DEM070 e DEM227.  

5.6 Análise dos resultados 

A utilização de analytics, realizado através da técnica de análise de redes concentrando 

em três medidas de centralidade permitiu apresentar elementos que podem auxiliar como apoio 

na tomada de decisão para a seleção de demandas diante do cenário em que se faz necessário a 

priorização de portfólio. 

Na representação gráfica do mapa de demandas relacionadas com as respectivas TNEs, 

é possível ter uma visão ampla deste portfólio de maneira simples. Utilizando a primeira medida 

de centralidade do estudo, a centralidade de grau (degree), foram identificadas as melhores 

opções na ótica desta medida, sendo então as demandas DEM053 e DEM070, possuindo o 

menor número de conexões com as TNEs, que ao contrário das demandas DEM106, DEM119 

e DEM034, com graus de centralidade elevados, refletiriam em negociações de priorização mais 

complexas por terem maior número de vinculações com TNEs.  

Observando a medida de grau de proximidade (closeness), os melhores cenários de 

seleção foram indicados pelas demandas DEM053, DEM070 e DEM227, pois apresentaram o 

menor grau de proximidade com as TNEs, ao contrário das demandas DEM106, DEM108 e 

DEM119, que possuem os valores de proximidade mais elevados, causando impacto na maior 

parte das TNEs para o cenário de negociação de priorização. Por fim, a medida de intermediação 

(betweenness) apresentou como melhores opões também as demandas DEM053, DEM070 e 

DEM227, e como menos indicadas as demandas DEM034, DEM055 e DEM106. 

Para a representação dos resultados das medidas de centralidade, foram concentradas as 

análises dos resultados das medidas somente nos mais representativos para indicação de melhor 

e pior opções, e por unanimidade, as demandas DEM053 e DEM070 apresentaram os melhores 

cenários de seleção para repriorização, de acordo com a quantidade de relacionamentos e 

conexões com as TNEs. A pior visão foi identificada na demanda DEM106, com a apresentação 

de resultados das medidas indicando que esta demanda traria o cenário mais complexo para a 

discussão de repriorização com as TNEs. Com isso, a tomada de decisão para a negociação de 

priorização estaria considerando um cenário mais assertivo, já segregando as demandas que 

apresentariam cenários mais complexos de negociação pelo seu relacionamento com as TNEs, 

e contendo a visualização dos cenários mais promissores, aumentando a capacidade analítica 

dos tomadores de decisão, fornecendo as informações necessárias para a avaliação.  
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Observou-se que a aplicação da técnica de análise de redes pode ser realizada 

considerando o relacionamento entre diferentes estruturas, o que nos permite considerar que a 

partir do momento que temos à disposição a tecnologia como uma ferramenta, devemos 

observar a situação do problema existente e propor novas abordagens de solução considerando 

empregos alternativos destas ferramentas, como o caso aplicado neste estudo que considerou 

uma técnica comumente utilizada para análise de redes sociais e aplicando esta mesma técnica 

para a análise de priorização de portfólio, potencializando o uso das ferramentas de tecnologias 

disponíveis da empresa, além de apresentar para o tema de portfólio uma nova ótica, que traz 

inteligência analítica baseada nas informações fornecidas pela técnica de analytics.  

6 CONCLUSÕS E ESTUDOS FUTUROS 

A representação da inteligência analítica deste estudo demonstra a possibilidade de 

ganho de eficiência pela indicação de informações sem a dependência do envolvimento de 

pessoas ou reuniões de entendimento para a visão dos cenários apresentados através dos 

gráficos de rede e dos resultados que as medidas de centralidade evidenciaram sobre os 

relacionamentos e impactos. Outro benefício é a visão preditiva, através da possibilidade de 

simulação de um escopo maior de cenários, onde o tomador de decisão pode incluir outros 

fatores que tragam as necessidades de priorização, e trabalhar as visões para obter os resultados 

de impacto dada a necessidade de troca de prioridades. 

Este estudo centralizou um cenário de priorização do portfólio motivado pela 

necessidade de realizar demandas cujos envolvimentos das TNEs necessárias haviam sido 

recusados, buscando no portfólio as demandas com características que atenderiam uma seleção 

mais indicada para negociar a priorização, utilizando a inteligência analítica para demonstrar o 

benefício do uso analytics para este fim. No decorrer deste percurso, o uso de análise de redes 

levou a concluir que os conhecimentos fornecidos pelas visões gráficas das redes e as medidas 

de centralidade possibilitam visões estratégicas e preditivas, trazendo um conteúdo 

informacional que possibilita o direcionamento mais assertivo na tomada de decisão.  

O trabalho conclui que os resultados obtidos no estudo podem contribuir como uma 

opção de técnica a ser empregada no momento de priorização do portfólio de projetos, além de 

apresentar outra ótica para o uso de análise de redes considerando como estrutura de 

relacionamento entre projetos e áreas impactadas. Adicionado a isso, procura-se evidenciar 

através do uso da técnica de analytics uma inteligência analítica para a empresa, fornecendo 

informações que permitam uma análise preditiva, demonstrando a apresentação visual dos 
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cenários avaliados, oferecendo elementos de suporte na tomada de decisão no momento de 

priorização dos projetos para o portfólio de atuação. 

Este estudo consegue abrir um caminho para a reflexão quanto ao uso de tecnologias já 

assimiladas pela empresa, e como é possível expandir o seu uso, assim como observar uma 

prática historicamente estabelecida como a gestão de portfólio, e buscar melhorar a sua 

eficiência com o apoio de técnicas inovadoras como analytics.  

Primeiramente, a técnica de análise de redes reconhecida amplamente no uso de SNA, 

foi apresentada por este estudo como uma possibilidade de aplicação concentrando-se em sua 

definição básica, que se refere a análise do relacionamento entre estruturas similares ou 

diferentes, e através deste conceito foi possível demonstrar a aplicação desta técnica no assunto 

de priorização de portfólio, para trazer benefício e inteligência analítica ao negócio, que não foi 

realizada por nenhum outro estudo que apresente esta mesma ótica até então. Além disso, existe 

também a intenção de provocar uma mudança para o pensamento “fora da caixa” despertando 

a curiosidade de verificar a utilização convencional da tecnologia de analytics ampliando sua 

utilização na empresa para outras aplicações, a exemplo do que foi realizado neste trabalho.  

Em continuidade, em um cenário de competitividade onde mudanças dinâmicas, 

velocidade de respostas e escolhas assertivas na realização de projetos para cumprir estratégia 

da empresa representam diferenciais para a sobrevivência, devemos observar até mesmo 

práticas históricas como a priorização de portfólio e observar como a tecnologia pode trazer um 

diferencial para o assunto. Esta situação foi observada neste trabalho, onde a priorização de 

portfólio pode ser realizada através do uso de análise de redes e pelos dados apresentados pelas 

medidas de centralidade, somente considerando a captura de dados, estruturando e trazendo a 

inteligência analítica para a tomada de decisão, sem o apoio de pessoas, necessidade de 

ferramentas ou frameworks, e permitindo simulação de cenários com uma visão preditiva das 

situações em serem consideradas. Este contexto apoia a tomada de decisão com um número 

menor dependências trazendo velocidade na obtenção das informações, em conjunto com uma 

assertividade dada a possibilidade de visualizar os cenários propostos para a avaliação.  

 Uma das limitações deste estudo é o uso das informações de demandas, onde os projetos 

é que são divididos em entregas de valor, e poderiam apresentar uma visão com maior detalhe 

da situação de análise, mas que não foi utilizado pelo modelo da própria estrutura inicial das 

bases de dados, que não eram padronizadas, onde os pedidos de participação das 

Centralizadoras e Associadas são armazenados com o código da demanda, impossibilitando a 

verificação do relacionamento com o nível de mínimo produto viável ou por projetos. Outro 
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ponto observado é o fato da empresa utilizar soluções alternativas como planilha eletrônica pela 

deficiência da ferramenta atual para a gestão dos seus projetos, fazendo com que as informações 

manipuladas entre as áreas causem alterações nos dados, impossibilitando a rastreabilidade de 

algumas informações, como o nome da TNE ou squad participante de uma demanda. 

Como evolução dos estudos futuros para este tema, primeiramente indica-se explorar as 

técnicas das funções apresentadas na linguagem R ou outras ferramentas de mercado, para a 

geração de demais visões que possibilitem abrangência de outros campos para análise. Também 

é recomendado considerar  a inclusão de outras informações que não foram abordadas, tais 

como: variáveis de porte (custo em horas) das demandas, prioridade na LUPD, período de início 

e fim de projeto, divisão das demandas em projetos e mínimo produto viável, alocação dos 

recursos da TNE em cada squad, o que entende-se que possibilitará um foco em visões mais 

profundas para a análise, permitindo também outras abordagens de estudos além da 

visualização da priorização no portfólio, como por exemplo visão de eficiência e produtividade 

da TNE.  Por fim, acredita-se que a exploração destas demais informações associadas a criação 

de uma estrutura de dados baseada nas informações dos projetos possa evoluir em um modelo 

sólido, capaz de apoiar não só na priorização, mas também no gerenciamento do portfólio.  
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ANEXO A – Matriz de relacionamento entre as demandas e TNEs (“.csv”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


