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RESUMO

A sobrevivência das empresas no longo prazo depende das suas capacidades de realizar suas
estratégias. No entanto, esta capacidade de realização enfrenta dificuldades, especialmente
pela falta de alinhamento de seu portfólio de projetos com suas estratégias. Esta pesquisa a
aborda a realização deste alinhamento de forma a contribuir para as metas empresariais. Para
isso, foi realizada uma pesquisa explanatória com investigação empírica por meio do estudo
de dois casos. Como resultado, foi possível construir uma definição para o “Alinhamento
estratégico do gerenciamento de portfólio de projetos”. Foi possível a identificação de como
se dá o alinhamento estratégico do portfólio de projetos e a elaboração de um metaframework
para representar este processo. Foi constatado que para que este alinhamento ocorra de forma
efetiva deve haver primeiro um direcionamento estratégico para o gerenciamento de portfólio
de projetos e de projetos antes da seleção do portfólio. Segundo, existir gerenciamento de
portfólio de projetos estruturado em duas etapas: i) seleção do portfólio de projetos que
garanta a aprovação de projetos alinhados estrategicamente e ii) monitoramento e controle do
portfólio de projetos com metas de desempenho do portfólio com ações sistemáticas para
manutenção de seu alinhamento. Terceiro, que seja desenvolvida uma estratégia para
gerenciamento de projetos que garanta avaliações sistemáticas do alinhamento estratégico de
cada projeto até o fim de seu ciclo de vida. Quarto, que haja um alinhamento organizacional
para atendimento às necessidades de informações do gerenciamento de portfólio de projetos,
bem como atribuição de caráter estratégico. Quinto, a formalização do gerenciamento de risco
do projeto individual e do portfólio, bem como a integração dos dois, para os riscos técnicos e
de atendimento do projeto ao objetivo para o qual foi desenvolvido. Sexto, a formalização ao
nível de complexidade dos projetos, do gerenciamento de projeto e do gerenciamento do
portfólio de projetos.
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ABSTRACT

The long-term survival of businesses depends on their ability to perform their strategies.
However, this ability to conduct faces difficulties, especially the lack of alignment of its
portfolio of projects with their strategies. This research deals with the realization of this
alignment in order to contribute to the business goals. For that, it was conducted an
explanatory study with an empirical research through two cases studies. As a result, it was
possible to construct a definition for the "strategic alignment of project portfolio
management". It was possible to identify how the strategic alignment of the project portfolio
and the preparation of a metaframework represent this process. It has been found that for this
alignment to occur effectively six elements have to be taken in account. First, the strategic
direction for managing project portfolio and projects before the portfolio selection. Second,
the existence of a structured project portfolio management made in basically two steps: i)
project portfolio selection to ensure the approval of projects aligned strategically and ii)
monitoring and control of the project portfolio with clear targets for portfolio performance
with systematic actions for maintenance its strategic alignment. Third, the development of a
project management strategy that ensures systematic evaluations of the strategic alignment of
each project until the end of its life cycle. Fourth, the existence of an organizational alignment
to provide the information needs of project portfolio management, as well as strategic
assignment for this management. Fifth, there must be a formalization of individual project
risk management and portfolio risk management, as well as the integration of the two, for the
technical risks and for the risk to reach the goal for which it was developed. Lately, the
formalization in level of complexity of the projects, project management and project portfolio
management.

Key-Words: Strategic Alignment, Project Management Strategic Alignment, Project Portfolio
Management, Project Management, Strategy Realization.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Contexto do trabalho

As organizações elaboram as estratégias para atendimento de suas metas e objetivos,
que em parte são implementadas por meio do gerenciamento de portfólios de programa e de
projetos (MORRIS; JAMIESON, 2005). A estratégia é uma declaração com três componentes
críticos: objetivo, escopo e vantagem, devendo ser iniciada com a definição dos resultados
que pretende produzir para a organização (COLLINS; RUKSTAD, 2008). No entanto, as
estratégias não surgem apenas durante os ciclos formais de planejamento estratégico das
organizações (estratégias deliberadas), mas também surgem ao longo do tempo (estratégias
emergentes) (MINTZBERG; QUINN, 1996). Esta dinâmica torna o processo de realização
das estratégias mais complexo, pois também os projetos se tornam deliberados e emergentes,
gerando necessidades de constantes reavaliações dos recursos necessários e disponíveis para
suas execuções (GRABHER, 2002).
Estes projetos devem ser gerenciados de forma coordenada, ou seja, compondo um
portfólio de projetos, como forma de entregar os benefícios que não seriam possíveis pelo
gerenciamento isolado de cada um (PLATJE; SEIDEL; WADMAN, 1994). No entanto,
apenas a coordenação da execução integrada do portfólio de projetos não é suficiente para o
bom desempenho do gerenciamento do portfólio. A adequada avaliação, seleção,
monitoramento e controle do portfólio de projetos são considerados fatores críticos por alguns
autores para o alinhamento estratégico do gerenciamento do portfólio de projetos (ARCHER;
GHASEMZADEH, 1999, 2007; COOPER; EDGETT; KLEINSCHMIDT, 2001; ENGLUND;
GRAHAM, 1999). Para Meskendahl (2010), a orientação estratégica da organização (postura
analítica, postura de risk-taking e postura agressiva) é apontada como um fator adicional
importante na garantia do alinhamento estratégico do portfólio de projetos às estratégias.
Alguns outros elementos, como: i) o alinhamento da estrutura organizacional com as
necessidades do gerenciamento do portfólio de projetos, a centralização do gerenciamento de
portfólio de projetos em nível de decisões estratégicas (KAIZER; ARBI; AHLEMANN,
2015), ii) o gerenciamento de risco do projeto individual e do portfólio de projetos, bem como
a integração entre eles (TELLER; KOCK, 2013) e iii) a formalização do gerenciamento de
projetos e do portfólio de projetos (TELLER et al., 2012) são também fatores diferenciais
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e,

consequentemente, do negócio.
Duas pesquisas, com intervalo de dez anos, evidenciam o desafio que é a
implementação das estratégias organizacionais. Markins e Stelle (2005) estudaram 197
empresas ao redor do mundo, com vendas acima de U$ 500 milhões e constataram que em
média as empresas realizam apenas 63% de suas estratégias. A pesquisa realizada pelo
Project Management Institute (PMI, 2014), intitulada Pulse of the profession: The High Cost
of Low Performance, com 2500 profissionais líderes em gerenciamento de projeto e
praticantes na área, distribuídos na América do Norte, Ásia, Pacífico, Europa, Oriente Médio,
África, América Latina e Caribe, revelou que 58% dos projetos não estão alinhados às
estratégias empresariais e que 44% das iniciativas estratégicas organizacionais não são bemsucedidas. Este estudo constatou também que as organizações perdem US$ 109 milhões para
cada US$ 1 Bilhão investidos em projetos e que apenas 9% das organizações se consideram
excelentes na execução de suas estratégias.

1.2 Objetivos e pergunta da pesquisa

A importância das realizações das estratégias para a sobrevivência das organizações
no longo prazo (MEREDITH; MANTEL, 2003) e a dificuldade de se obtê-las na prática são
evidentes, como corroboram as pesquisas relatadas anteriormente. Assim, o objetivo final
deste estudo é propor um metaframework para o alinhamento entre a estratégia organizacional
e o gerenciamento de portfólio de projetos de forma a suportar o alcance dos resultados
pretendidos pela organização.
Como objetivos intermediários, esta pesquisa pretende:
a) identificar outros aspectos importantes para o alinhamento estratégico do portfólio de
projetos, não abordados na literatura consultada, por meio de pesquisa empírica;
b) identificar os principais participantes internos à organização envolvidos no alinhamento
entre a estratégia organizacional e o portfólio de projetos nas empresas selecionadas.
Sendo assim, a pergunta que esta pesquisa visa responder é:
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Como se dá o alinhamento estratégico do gerenciamento do portfólio de projetos de forma
a contribuir para o alcance das metas empresariais?

1.3 Relevância do estudo

Crawford, Pollack e England (2006) investigaram o interesse acadêmico no
alinhamento estratégico dos projetos e do portfólio de projetos, revelando aumento
significativo da produção acadêmica entre 1994 e 2003 em duas das principais publicações da
área: International Journal of Project Management e Project Management Journal. Este
interesse continuou nos anos seguintes, como poderá ser constatado no referencial teórico
deste estudo.
Apesar da disponibilidade de literatura científica sobre a importância e frameworks
para o alinhamento entre as estratégias e o portfólio de projetos para o desempenho da
organização (ARCHER; GHASEMZADEH, 1999; KAIZER; ARBI; AHLEMANN, 2015;
MESKENDAHL, 2010; SRIVANNABOON, 2006;), existem dificuldades na implementação
das estratégias organizacionais ao redor do mundo, como mostram as pesquisas junto às
empresas (MARKINS; STELLE, 2005) e junto aos profissionais e praticantes de
gerenciamento de projeto (PMI, 2014).
A contribuição desta pesquisa para a academia se dará pela identificação, na literatura
científica, de frameworks para o alinhamento entre a estratégia e o gerenciamento do portfólio
de projetos para o desempenho organizacional pretendido, levando à proposição de um
metaframework. Um estudo empírico buscará o aprimoramento deste metaframework em
empresas manufatureiras brasileiras. Com isso, espera-se incentivar o desenvolvimento de
futuros estudos empíricos para a evolução do metaframework proposto neste relatório.
Para as empresas analisadas, entende-se que a contribuição deste estudo se dará pela
possibilidade de identificação de oportunidades de aprimoramento do alinhamento entre as
suas estratégias e o gerenciamento de seus portfólios de projetos, potencializando a melhoria
de seus resultados futuros. O ambiente de negócio, cada vez mais complexo, requer decisões
rápidas, foco e adequada alocação de recursos (ELONEM; ARTTO, 2003), o que pode estar,
dentre outras coisas, contribuindo para a geração de dificuldades na realização das estratégias
empresariais dado que apenas 68% das empresas realizam suas estratégias (MARKINS;

19

STELLE, 2005), apenas 52% dos projetos estão alinhados às estratégias empresariais e que
apenas 56% das iniciativas estratégicas organizacionais são bem-sucedidas (PMI, 2014).
A autora desta pesquisa pretende complementar a sua experiência prática de dez anos
como gerente de portfólio de projetos, em empresa manufatureira, com a fundamentação
teórica e com a compreensão da prática em outras empresas, sobre o processo de alinhamento
do gerenciamento do portfólio de projetos com as estratégias organizacionais.

1.4 Delimitação do estudo

Este estudo aborda o alinhamento entre as estratégias organizacionais e o
gerenciamento do portfólio de projetos, buscando, por meio da revisão da literatura científica
dos últimos quinze anos, a elaboração de proposta de um metaframework para este
alinhamento. Inclui pesquisa empírica com uso do método de múltiplos casos, em duas
empresas manufatureiras brasileiras, a partir da qual o framework será aprimorado. Esta
pesquisa não visa esgotar o assunto, mas contribuir com o aprimoramento das teorias sobre o
processo de realização das estratégias organizacionais por meio do uso do gerenciamento de
portfólio de projetos.
Este estudo não aborda o desenvolvimento das estratégias corporativas (deliberadas ou
emergentes), bem como da definição de objetivos estratégicos. Parte-se do princípio que estas
atividades fornecem o direcionamento para o gerenciamento do portfólio de projetos
(ARCHER; GHASENZADEH, 1999). Esta pesquisa também não aprofunda os critérios e as
abordagens metodológicas utilizadas para comparação entre projetos no processo de seleção
do portfólio de projetos.

1.5 Apresentação do estudo

Este relatório de pesquisa apresenta, no capítulo dois, o Referencial Teórico que dará
suporte à análise dos dados obtidos no estudo de caso. Na sequência, a Metodologia da
pesquisa utilizada é apresentada no capítulo três. Os Resultados e Discussões estão relatados
no capítulo quatro. Por fim, as conclusões da pesquisa, englobando as suas limitações e
proposta de novos estudos, estão expressas no capítulo cinco.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial teórico desta pesquisa é iniciado com o tema Estratégia Corporativa com
o intuito de apresentar sua definição e importância para a organização e para o gerenciamento
de portfólio de projetos, sem, no entanto, como mencionado no item 1.4, aprofundar no seu
desenvolvimento e desdobramento em objetivos estratégicos. A seguir, estão abordadas as
definições de alinhamento estratégico do gerenciamento de projeto e do gerenciamento do
portfólio de projetos visando definir teoricamente o construto “Alinhamento estratégico do
gerenciamento do portfólio de projetos”. Esta definição teórica será confrontada com a
definição oriunda da pesquisa de campo. As teorias sobre o alinhamento estratégico do
gerenciamento do portfólio de projetos são abordadas na sequência.
Então, na terceira subseção é apresentado o direcionamento estratégico do portfólio de
projetos, seguido, na quarta subseção, pela estratégia do gerenciamento de projetos. Já, na
quinta subseção, um breve histórico do gerenciamento do portfólio de projetos, bem como
suas principais etapas são descritas (seleção, controle e monitoramento do portfólio de
projetos). Na sexta e última subseção são mostrados os elementos de suporte ao
gerenciamento de portfólio de projetos identificado na literatura pesquisada, quais sejam:
alinhamento organizacional, gerenciamento de risco (projeto e portfólio de projetos) e
formalização (gerenciamento de projeto e de portfólio de projetos).

2.1 Estratégia corporativa

Estratégia corporativa é a articulação de como a organização atingirá seus objetivos e
metas (MORRIS; JAMIESON, 2005). Cooper, Edgett e Kleinschmidt (2001) destacam que a
forma como uma organização investe em tecnologia e recursos determinará sua prosperidade
e até mesmo sua sobrevivência, dada as "[...] rápidas mudanças tecnológicas, menor ciclo de
vida dos produtos e destacada competição global” (p. 361) que enfrentam.
Mintzberg e Quinn (1996) classificam as estratégias em deliberadas e emergentes,
sendo que as deliberadas surgem durante os ciclos formais de planejamento estratégico das
organizações e as emergentes surgem ao longo do tempo, de acordo com as mudanças no
ambiente onde a organização está inserida. Esta dinâmica torna o processo de realização das
estratégias mais complexo, pois também os projetos se tornam deliberados e emergentes,
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gerando a necessidades de constantes reavaliações dos recursos necessários e disponíveis para
as suas execuções (GRABHER, 2002). É oportuno ressaltar também que “[...] a estratégia é, e
é aceita como, uma importante preocupação de toda a organização, não apenas pelo
gerenciamento de topo, e que a motivação aparece como o elemento mais crucial da
realização da estratégia” (ARTTO; DIETRICH, 2007, p. 33).

2.2 Alinhamento estratégico

O objetivo desta seção é construir uma definição teórica para o construto
“Alinhamento estratégico do gerenciamento do portfólio de projetos”, com base no
entendimento da autora sobre o uso deste construto pelos autores pesquisados, que se
apresenta de várias formas. Posteriormente esta definição será confrontada com a construída
baseada no teste empírico.

Em face da importância da realização das estratégias

desenvolvidas pela organização para garantia de sua sustentabilidade no longo prazo
(MEREDITH; MANTEL, 2003) e sendo o gerenciamento de portfólio de projetos um meio
para a realização destas estratégias, torna-se fundamental que cada projeto e o portfólio de
projetos, como um todo, estejam em linha com estas estratégias (COOPER; EDGETT;
KLEINSCHMIDT, 1999). Portanto, o processo de gerenciamento do portfólio deve incluir
atividades voltadas para este fim.
No entanto, como o gerenciamento do portfólio de projetos depende do gerenciamento
do projeto individual (TELLER et al., 2012), o alinhamento do projeto individual às
estratégias da organização, bem como do seu gerenciamento, são críticos para o alinhamento
estratégico do gerenciamento do portfólio de projetos (PATANAKUL; SHENHAR, 2011;
SRIVANNABOON, 2006). Várias expressões foram encontradas na literatura acadêmica
referindo-se ao alinhamento estratégico do gerenciamento de projeto e do gerenciamento de
portfólio de projetos, que serão apresentadas a seguir em subseções separadas.

2.2.1 Alinhamento estratégico do gerenciamento de projeto.

Para falar de alinhamento estratégico do gerenciamento do projeto individual, antes é
preciso apresentar o significado dos termos “Projeto” e “Gerenciamento de Projeto”. Projeto
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“É um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único.”
(PMI, 2013, p. 3). O projeto, além de possuir um objetivo (produto, serviço ou resultado),
segue um desenvolvimento de ciclo de vida também único (MORRIS; JAMIESON, 2005). Os
projetos transformam a visão de uma organização em realidade e, para se manter competitiva
no mundo globalizado dos negócios, ela “deve selecionar e implementar os projetos certos
eficientemente” (DEY, 2006, p. 90). Então, gerenciamento de projeto envolve fazer certo o
projeto (MORRIS; JAMIESON, 2005), sendo definido como “a aplicação do conhecimento,
habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto para atender seus requisitos.”
(PMI, 2013, p. 5)
No contexto de gestão de projetos Englund e Graham (1999) usaram a expressão
“linking projects to strategy” (p. 52) ou “conexão dos projetos à estratégia” (tradução nossa)
para reforçar a importância do uso de critérios de seleção de projetos para apoiar a
implantação das estratégias organizacionais. Foulquié, Alemán e Escudero (2004), em seu
estudo sobre os critérios de continuidade ou não dos projetos voltados para o
desenvolvimento de produtos inovadores, usaram a expressão “strategic fit” (p. 307), ou
“ajuste estratégico” (tradução nossa), com foco no alinhamento do projeto com a estratégia da
empresa como um dos critérios de tomada de decisão. Srivannaboon e Milosevic (2006)
usaram a expressão “[...] project management/business strategic alignment” (p. 493), ou
“alinhamento estratégico entre o gerenciamento de projeto e o negócio” (tradução nossa),
dando foco na importância para a compatibilidade entre a prioridade adotada no
gerenciamento de projeto e a prioridade definida para as estratégias do negócio.
Patanakul e Shenhar (2011) ampliaram o significado da expressão “strategic
alignment” (p. 17), ou “alinhamento estratégico” (tradução nossa), incorporando em seu
significado a perspectiva temporal (curto e longo prazos) para o alcance dos resultados,
visando não apenas a sustentabilidade do negócio, mas também a de seus stakeholders, ou
seja, indo além do atingimento de objetivos e eficiência. Para isso, Patanakul e Shenhar
(2011) desenvolveram um framework para a estratégia do projeto, incorporando dois
elementos para alinhamento estratégico. Estes elementos são: i) “strategic concept”, ou
“conceito estratégico” (tradução nossa), para descrever “[...] a ideia estratégica geral por trás
do negócio esperado do projeto e como esta ideia está alinhada às estratégias do negócio da
empresa” (p. 8) e ii) “strategic focus”, ou “foco estratégico” (tradução nossa), para “traduzir
as vantagens competitivas desejadas em parâmetros para os participantes do projeto [...] para
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ajudar a dar foco nas atividades e promover comportamentos que transformem estes desejos
em realidade” (p. 10).
Percebe-se uma evolução da abrangência de significado para alinhamento estratégico do
gerenciamento de projetos na literatura acadêmica, que pode ser expresso por meio do
diagrama apresentado na Figura 1.

Figura 1 – Evolução do Significado de Alinhamento Estratégico de Gerenciamento de Projeto

Critérios de
seleção de
projetos
alinhados às
estratégias
(ENGLUND;
GRAHAM,
1999)

Alinhamento
estratégico do
projeto como
critério decisório
da continuidade ou
não do projeto
(FOULQUIÉ;
ALEMÁN;
ESCUDERO
(2004)

Compatibilização
das prioridades do
gerenciamento de
projetos com as
prioridades das
estratégias
empresariais
(SRIVANNBOON;
MILOSEVIC, 2006)

Alinhamento da
estratégia do projeto
com as estratégias
empresariais e tradução
das vantagens
competitivas desejadas
em parâmetros para a
equipe de projeto dar
foco nas atividades e
comportamentos para
realização destas
vantagens
(PATANAKUL;
SHENHAR, 2011)

Fonte: Elaboração própria.

2.2.2 Alinhamento estratégico do gerenciamento do portfólio de projetos

Abordar o alinhamento estratégico do gerenciamento de portfólio de projetos requer
antes definir os termos “portfólio de projetos” e “gerenciamento do portfólio de projetos”.
Portfólio de projetos é um agrupamento de projetos que competem por recursos escassos
(humanos, financeiros, tempo, etc.) para o atendimento dos objetivos da organização que o
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patrocina e/ou gerencia (ARCHER; GHASENZADEH, 1999), sendo visto como uma forma
de manifestação da estratégia do negócio (COOPER; EGGETT; KLEINSCHMIDT, 2001).
Estes projetos, integradamente coordenados, geram benefícios não alcançados pela condução
isolada deles (PLATJE; SEIDEL; WADMAN, 1994) e, além de serem realizados
simultaneamente, podem estar relacionados ou serem interdependentes uns dos outros
(MARTINSUO; DIETRICH, 2002; MEREDITH e MANTEL, 2003; THIRY, 2004).
No entanto, gerenciamento do portfólio de projetos é a aplicação de um conjunto de
conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas para atender ou superar as expectativas de
investimento da organização por meio de um grupo de projetos (DYE; PENNYPACKER,
1999).

Esta aplicação se dá num processo decisório dinâmico no qual o portfólio é

regularmente atualizado e revisado para avaliação e seleção de novos projetos, bem como
monitorado e controlado para manutenção de seu alinhamento estratégico por meio da
aceleração, não-priorização, cancelamento de projetos em andamento, alocação e realocação
de recursos para os projetos ativos (COOPER; EGGETT; KLEINSCHMIDT, 2001). Estes
autores complementam que “[...] incertezas, mudanças de informação, oportunidades
dinâmicas, objetivos múltiplos, considerações estratégicas, interdependência entre projetos e
múltiplos tomadores de decisões e locações caracterizam este processo decisório.” (p. 362).
Archer e Gazemzadeh (1999, 2000), ao proporem um framework para a seleção de
portfólio de projetos, utilizaram a expressão “fit the strategic focus” (p. 212), ou “ajuste ao
foco estratégico” (tradução nossa). Para estes autores esta expressão está associada à garantia
de que, desde o processo de pré-peneiramento dos projetos, estes estejam ajustados ao foco
estratégico do portfólio, que por sua vez, deve atender às estratégias da empresa.
Cooper, Edgjet e Kleinschmidt (1999), em seu estudo sobre gerenciamento de
portfólio para desenvolvimento de novos produtos (DNP), utilizaram a expressão “[...]
portfolios are aligned with the business strategies and objectives” (p. 343), ou “[...] portfólios
são alinhados com as estratégias e objetivos do negócio” (tradução nossa), associado ao
entendimento de que “A estratégia do negócio é a base para a alocação de verbas para
diferentes tipos de projetos” (p. 344) de forma a gerar o melhor portfólio. Cooper, Edgjet e
Kleinschmidt (2000) utilizaram a expressão “strategic alignment” (p. 3), ou “alinhamento
estratégico” (tradução nossa), com a mesma finalidade, ou seja, garantia da consistência das
despesas dos projetos com a estratégia do negócio. Estes mesmos autores, em 2001,
utilizaram a expressão “strategy fit” (p. 369) ou “ ajuste à estratégia” (tradução nossa) voltado
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para o grau de ajuste do portfólio de projetos para DNP com a estratégia dos produtos de linha
da organização.
Dickinson, Thornton e Graves (2001) usaram, em seu estudo sobre gerenciamento de
portfólio de projetos de Tecnologia da Informação (TI), a expressão “alignment with
corporate strategy” (p. 596), ou “alinhamento com a estratégia corporativa” (tradução nossa)
significando um dos focos da seleção ótima dos projetos para compor o portfólio que dará
suporte à implementação dos objetivos estratégicos da empresa. Mikkola (2001), em seu
estudo sobre as implicações do gerenciamento de portfólio de projetos de Pesquisa e
Desenvolvimento (P&D) no gerenciamento da inovação, utiliza a expressão “portfolio in line
with corporate strategy” (p. 426), ou “portfólio em linha com a estratégia corporativa"
(tradução nossa), focalizando seu significado na importância de conectar a vantagem
competitiva da organização com os benefícios que os projetos podem fornecer aos clientes.
Elonen e Artto (2003) em seu estudo quantitativo sobre problemas no gerenciamento
de portfólio de projetos utilizaram a expressão “integrated to the strategy” (p. 400), ou
“integrada à estratégia” (tradução nossa) relacionando-a à “ligação entre a estratégia e a
seleção de projetos” (p. 396). Dietrich e Lehtonem (2005), ao estudarem a realização de
intenções estratégicas da organização por meio do portfólio de projetos, usaram o termo
“portfolio aligned” (p. 397), ou “portfólio alinhado” (tradução nossa), focando não apenas no
alinhamento dos objetivos do projeto com as estratégias da empresa, mas também no
alinhamento da alocação dos recursos nos diferentes projetos com as estratégias
organizacionais e no grau em que o portfólio implementa as estratégias da organização.
De Reick et al. (2005), em seu estudo sobre o nível de maturidade do gerenciamento
do portfólio de projetos em TI, usam o termo “strategic alignment” (p. 529), ou “alinhamento
estratégico” (tradução nossa) significando o alinhamento do portfólio com as estratégias da
organização e com a arquitetura de TI. Killen, Hunt e Kleinschmidt (2007) ao abordarem o
gerenciamento de portfólio de projetos para o DNP utilizaram a expressão “alignment of
projects with the innovation strategy” (p.1864), ou “alinhamento dos projetos com a estratégia
de inovação” (tradução nossa), focalizando em seu estudo métodos estratégicos para aumento
do alinhamento dos projetos às estratégias da organização.
Iamratanakul, Shankar e Milosevic (2008) usaram a expressão “strategic fit” (p. 40),
ou “ajuste estratégico” (tradução nossa), como um critério de decisão para a seleção dos
projetos do portfólio, porém lhe atribuindo uma métrica quantitativa para apoio à decisão para
a seleção do portfólio ótimo. Mais recentemente, Young e Conboy (2013) desenvolveram um
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padrão para gerenciamento de portfólio de projetos baseado em unidades de competências e
desdobrados em elementos. Um destes elementos é o “strategic alingnment” (p. 1098), ou
“alinhamento estratégico” (tradução nossa), para garantir que projetos e programas
apresentem algum grau de alinhamento e contribuição com ao menos um objetivo estratégico
(YOUNG; CONBOY, 2013).
Com base na literatura consultada e relatada nesta subseção, a autora deste estudo
desenvolveu a seguinte definição teórica para o construto “Alinhamento estratégico do
gerenciamento de portfólio de projetos”:

Promoção da seleção de portfólio composto de projetos que, individualmente, visem
atender em algum grau um ou mais objetivos estratégicos da organização, buscando
a implementação dos projetos de forma a realizar estes objetivos, com visão de curto
e longo prazos, com uso otimizado dos recursos financeiros e humanos
disponibilizados para o portfólio de projetos.

2.3 Direcionamento estratégico do portfólio de projetos

Uma pré-condição básica para o alinhamento estratégico adequado ao gerenciamento
do portfólio de projetos é o seu direcionamento estratégico. Antes de mais nada é necessário
que os objetivos estratégicos, que são oriundos do planejamento estratégico da organização,
tenham sido definidos, como propôs Archer e Ghasemzadeh (1999) e mais tarde corroborado
por Lefley (2004), Srivannaboon (2006), Srivannaboon e Milosevic (2006), Puthamont e
Charoenngam (2007) e Kaizer, Arbi e Ahlemann (2015). A partir destes objetivos será
possível determinar o foco estratégico e as condições gerais do orçamento que direcionarão a
seleção do portfólio de projeto (ARCHER; GHASEMZADEH, 1999), definir a estruturação
do portfólio de projetos (MESKENDAHL, 2010), contribuir com a perspectiva “Porque” para
a construção da estratégia dos projetos (PATANAKUL; SHENAR, 2011) e direcionar os
elementos

do

gerenciamento

de

projetos

(PATANAKUL;

SHENAR,

2011;

SIRIVANNABOON, 2006; SIRIVANNABOON; MILOSEVIC, 2006).
Archer e Ghasemzadeh (1999) desenvolveram um framework teórico, que se tornou um
estudo seminal para a seleção do portfólio de projetos, no qual propuseram três fases, sendo a
primeira delas a “fase das considerações estratégicas”. Estas considerações estratégicas,
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segundo os autores, devem ser oriundas de fatores externos e internos à organização e
utilizadas para definição do foco do portfólio de projetos bem como para o nível de recursos
necessários para a sua implementação. Archer e Ghasemzadeh (1999) deixaram claro
também, que estas direções estratégicas devem ser definidas antes da seleção do portfólio de
projetos e serem desenvolvidas pelo nível estratégico da organização. A Figura 2 apresenta
uma adaptação do framework desenvolvido por estes autores, que será apresentado de acordo
com a organização dos temas do Referencial Teórico.

Figura 2 – Framework para Seleção de Portfólio

Fonte: Adaptado de: ARCHER; GASENZADEH, 1999, p. 211.

Lefley (2004) avança na discussão e argumenta que além de iniciar o processo de
seleção do portfólio, após as diretrizes estratégicas terem sido definidas, sugere, ainda, um
procedimento de priorização entre os objetivos estratégicos, desenvolvendo o Índice
Estratégico (IE). Este autor propõe que a cúpula estratégica da organização, após definir os
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benefícios estratégicos chaves da empresa, deve definir o peso relativo de cada um deles. Esta
definição, segundo Lefley (2004), deve partir da seleção do benefício chave mais importante,
ao qual será designado valor 10 (ranking corporativo) e os outros benefícios devem ser
julgados em relação ao mais importante. A consistência deve ser testada analisando um
benefício contra o outro num processo de discussão em equipe no nível corporativo,
complementa Lefley (2004). A Figura 3 apresenta uma adaptação do framework para o
desenvolvimento do IE, elaborado por Lefley (2004).

Figura 3 – Framework para o Desenvolvimento do Índice Estratégico.

Fonte: Adaptado de: LEFLEY, 2004.

Puthamont e Charoenngam (2007) conduziram um estudo no Ministério de Defesa da
Tailândia com o objetivo de melhor compreender os fatores que influenciam a seleção de
projetos e propor um framework para a seleção de projetos estratégicos. O framework
desenvolvido por estes autores parte dos objetivos estratégicos da organização. Puthamont e
Charoenngam (2007) identificaram na literatura que a partir da visão da organização, esta
desenvolve suas estratégias, define seus objetivos estratégicos e seus indicadores chaves de
desempenho para então iniciar a criação de suas iniciativas estratégicas, ou seja, seus projetos.
A Figura 4 apresenta uma adaptação do framework desenvolvido por Puthamont e
Charoenngam (2007).

29

Figura 4 – Framework para Seleção de Projetos Estratégicos

Fonte: Adaptado de: PUTHAMONT; CHAROENNGAM, 2007.

Kaizer, Arbi e Ahlemann (2015) estudaram três grandes empresas de construção
alemãs que possuíam práticas de gerenciamento de portfólio de projetos institucionalizadas.
Estas empresas eram similares em tamanho, porém diferentes em posicionamento de mercado,
posições estratégicas e background. Desta forma, os autores alegam ter conseguido uma
ampla visão das práticas da indústria de construção. Kaizer, Arbi e Ahlemann (2015)
desenvolveram um framework para um modelo de processamento de informações para o
gerenciamento do portfólio de projetos. Em relação ao direcionamento estratégico do
portfólio de projetos e do seu gerenciamento, Kaizer, Arbi e Ahlemann (2015) argumentam
que “Os critérios de seleção de projetos e seus pesos derivam dos objetivos estratégicos da
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organização” (p. 7) e que “A complexidade dos critérios de seleção de projetos e pesos são
contingentes em objetivos estratégicos da organização” (p.7). A Figura 5 apresenta uma
adaptação do framework desenvolvido por Kaizer, Arbi e Ahlemann (2015) para o
processamento de informações no gerenciamento de portfólio de projetos.

Figura 5 – Framework para o Processamento de Informações no Gerenciamento de Portfólio
de Projetos

Fonte: Adaptado de: KAISER; ARBI; AHLEMAN, 2015.

Meskendahl (2010) defende que as dimensões estratégicas da organização influenciam
diretamente a estruturação do portfólio de projetos e as nomeou de: “postura analítica, postura
de risk-taking, e postura agressiva” (p. 814). Para Meskendahl (2010), no contexto de
portfólio de projetos, a postura analítica considera “análise ambiental sistemática de novas
tecnologias ou desenvolvimento de mercado, bem como competência estratégica e
desenvolvimento de tecnologia” (p. 813); a postura de risk-taking é a “disposição de correr
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risco relacionado às novas tecnologias e principais decisões do projeto” (p. 814) e postura
agressiva significa “[...] a abertura para aplicar e introduzir inovações em comparação com o
concorrente”. (p. 814). A Figura 6 apresenta uma adaptação do framework desenvolvido por
Meskendahl (2010) para o relacionamento entre a orientação estratégica, o gerenciamento do
portfólio de projetos e o sucesso do portfólio e do negócio.

Figura 6 – Framework
para o Relacionamento entre a Orientação Estratégica,
Gerenciamento do Portfólio de Projetos e o Sucesso do Portfólio e do Negócio

o

Fonte: Adaptado de: MESKENDAHL, 2010.

A estruturação do portfólio, por sua vez, na argumentação de Meskendahl (2010), é
constituída de consistência (grau em que os objetivos estratégicos são desdobrados nos
objetivos do portfólio de projetos e nos direcionadores do negócio); formalização (grau de
formalização e transparência dos processos e regras, bem como sua aplicação para todos os
projetos do portfólio e a precisão da avalição e objetividade dos critérios de julgamento dos
projetos); integração (grau de adequação da representação e do envolvimento das funções
corporativas relacionadas aos projetos nos processos decisórios do portfólio, bem como o
grau em que as diferentes perspectivas funcionais são consideradas na estruturação do
portfólio) e diligência (avalia a adequação da estruturação do portfólio para a seleção dos
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projetos certos, bem como a interdependência de cenários, mistura de projetos inovativos e
projetos de longo prazo).

2.4 Estratégia do gerenciamento de projeto

Como dito anteriormente, o gerenciamento de portfólio de projetos depende do
gerenciamento do projeto individual (TELLER et al., 2012). Então, reconhecendo a
importância do gerenciamento de projetos para a realização das estratégias da organização
Srivannboon (2006) estudou o alinhamento do gerenciamento de projeto com a estratégia
organizacional. Segundo este autor, o primeiro aspecto refere-se à influência dos atributos
competitivos deliberados do negócio (custo, qualidade, time-to-market, etc), na configuração
e na ênfase dos aspectos do gerenciamento do projeto (estratégia, organização, processos,
ferramentas, métricas e cultura). Com base nisso, os autores argumentam que os atributos
competitivos do negócio direcionam cada um dos elementos do gerenciamento de projeto.
Para Srivannaboon (2006), portanto, o planejamento estratégico e o gerenciamento de
portfólio de projetos mediam a interpretação da estratégia do negócio no contexto do
gerenciamento de projetos. Assim, as empresas selecionam os projetos para alcançarem as
estratégias do negócio, por meio do atendimento aos objetivos estratégicos, e os implementam
num determinado padrão de ciclo de vida que garanta a qualidade do alinhamento entre os
elementos do gerenciamento do projeto e a estratégia do negócio. Para isso, um dos
mecanismos utilizados é a inclusão de gates decisórios entre as fases padrões do ciclo de vida
do projeto para avaliação, dentre outras coisas, da continuidade de seu alinhamento às
estratégias empresariais. Essas avaliações nos gates, de acordo com Srivannaboon (2006),
podem então gerar feedbacks para a estratégia organizacional, sendo, portanto, uma das fontes
de estratégias emergentes definidas por Mintzberg (1994). A Figura 7 apresenta uma
adaptação do framework proposto por Srivannaboon (2006)
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Figura 7 – Framework para o Alinhamento do Gerenciamento de Projetos com as Estratégias
do Negócio.

Fonte: Adaptado de: SRIVANNABOON, 2006.

Então, uma parte integrante do gerenciamento do portfólio de projetos é a análise dos
projetos quando estes atingem determinados marcos para tomada de decisão sobre sua
continuidade

(ARCHER;

GHASENZADEH,

1999,

2007;

COOPER;

EGETT;

KLEINSCHMIDT, 2001; SRIVANNABOON, 2006; WILLIAM; SAMSET, 2010). No
contexto de desenvolvimento de novos produtos, Foulquié, Alemán e Escudero (2004),
estudaram empiricamente os critérios para tomada de decisão (go/no-go) para priorização e
continuidade do projeto no portfólio. Estes critérios foram agrupados em cinco dimensões:
ajuste estratégico, viabilidade técnica, aceitação pelo cliente, oportunidade de mercado e
performance financeira (FOULQUIÉ; ALEMÁN; ESCUDERO, 2004). No caso do ajuste
estratégico, os autores concluíram que este critério é mais utilizado e considerado mais
importante, principalmente na primeira etapa, ou seja, na seleção dos projetos para comporem
o portfólio, neste caso por meio da aprovação do conceito do produto. De forma geral,
Foulquié, Alemán e Escudero (2004) concluíram que a importância dos critérios go/no-go
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mudam ao longo do ciclo de vida do projeto e que a frequência de uso do critério indica sua
importância relativa.
Puthamont e Charoenngam (2007) propõem a avaliação do resultado do projeto
relativo ao atendimento e ao objetivo estratégico a ele associado por meio de indicadores
chaves de desempenho (Ver Figura 4). Esta visão de ampliação da medida de desempenho do
projeto é compartilhada por Patanakul e Shenhar (2011), os quais defendem que não é mais
suficiente focar apenas no alcance dos objetivos de prazo, custo e qualidade dos projetos.
Segundo estes autores é preciso desenvolver uma estratégia do projeto, que visa contribuir
para seu alinhamento às estratégias da organização. Consequentemente, conclui-se que esta
estratégia de projeto contribui também para o alinhamento estratégico do portfólio de projetos
e de seu gerenciamento.
Segundo estes autores, a estratégia do projeto é composta de três elementos, sendo o
primeiro deles a “Perspectiva - Porque” (p.13) do projeto. Nesta perspectiva, de acordo com a
proposta de Patanakul e Shenhar (2011), são descritas as razões e as oportunidades por trás do
projeto (business background), o objetivo final do negócio (business objective) e qual a
abordagem para atingir este objetivo (strategic concept).
O segundo elemento apontado por Patanakul e Shenhar (2011) é “Perspectiva – O
que” no qual, além da definição do produto do projeto e sua vantagem competitiva, os
critérios de sucesso / fracasso do projeto são elaborados. Por fim, o terceiro elemento diz
respeito às “Guias – Como”, que orienta como os objetivos e as vantagens competitivas do
projeto serão alcançados (escopo, custo, cronograma, recursos humanos e gerente do projeto)
e qual foco estratégico (guias de comportamento e políticas de gerenciamento e alavancagem
de competências organizacionais, expertise profissional, sinergia interna etc.). A Figura 8
apresenta uma adaptação do diagrama com a estratégia de projeto e seus elementos proposto
por Patanakul e Shenhar (2011).
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Figura 8 – Diagrama da Estratégia do Projeto e seus Elementos.

Fonte: Adaptado de: PATANAKUL; SHENHAR, 2011.

2.5 Gerenciamento do portfólio de projetos

Nesta seção o gerenciamento de portfólio de projetos será apresentado com base nas
teorias que abordam o seu alinhamento estratégico. Parte-se de um breve histórico da
evolução do gerenciamento do portfólio de projetos, para, na sequência, apresentar as
principais etapas deste gerenciamento, aqui organizadas em: seleção, monitoramento e
controle do portfólio de projetos. Estas teorias estão apresentadas por temas. Então, mesmo
que um determinado autor aborde mais de um tema relacionado a este estudo em seu artigo,
seu conteúdo será apresentado em partes, ou seja, de acordo com o tema da subseção.

2.5.1 Histórico do gerenciamento do portfólio de projetos

As bases da Teoria Moderna do Portfólio tiveram suas origens em projetos de
investimentos financeiros a partir do estudo de Harry Markowitz, em 1952 (DE REYCK,
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2005). Mais tarde, em 1981, MacFarlan desenvolveu as bases para o Gerenciamento de
Portfólio de Projetos para a área de TI, ampliando seu escopo com a incorporação do
gerenciamento de risco para a seleção dos projetos e seu gerenciamento, aprimorando o
balanceamento de risco do portfólio de projetos para melhoria do desempenho organizacional
(DE REYCK, 2005). O desenvolvimento do Plano Agregado de Projeto, por Wheelwright e
Clark em 1992, avançou a análise do portfólio de projetos em duas dimensões: mudanças no
produto e no processo, esta última criando categorias de projetos de acordo com o grau de
mudança - projetos derivativos, projetos de plataforma, projetos de ruptura e projetos de
pesquisa e desenvolvimento (DE REYCK, 2005).
De acordo com Cooper, Edgett e Kleinschmidt (2001), em seu estudo seminal, os
benefícios chaves do gerenciamento do portfólio de projetos são: 1) maximização do retorno
financeiro, 2) manutenção do posicionamento competitivo do negócio, 3) alocação apropriada
e eficiente de recursos escassos, 4) suporte da estratégia por meio de sua conexão com a
seleção de projetos, 5) foco na quantidade de projetos de acordo com a limitação de recursos,
6) balanceamento dos projetos de longo e curto prazo e de alto e baixo risco associados ao
negócio, 7) melhoria da comunicação vertical e horizontal sobre as prioridades
organizacionais e 8) melhoria da objetividade na seleção dos projetos para descarte de
projetos ruins.
A mudança do foco gerencial das empresas, de gerenciamento efetivo de um projeto
para o gerenciamento simultâneo de vários projetos, fez com que a abordagem de
gerenciamento de portfólio de diferentes tipos de projetos passasse a ser conduzida por
diferentes áreas da organização (ARTTO; DIETRICH, 2007). Este processo se dá por meio do
gerenciamento que busca efetividade no alinhamento destes projetos com os objetivos do
negócio (ARTTO; DIETRICH, 2007). Quanto maior o nível da adoção do gerenciamento de
portfólio de projetos na organização, menores são os problemas enfrentados no gerenciamento
de seus projetos e maiores os retornos dos projetos do portfólio (DE REYCK, 2005).
Atualmente, estudiosos na área e empresas de alto desempenho reconhecem o
gerenciamento de portfólio como uma “resposta aos desafios de gerenciamento de múltiplos
projetos” (MOSAVI, 2014, p. 388). Para Kaizer, Arbi e Ahlemann (2015), o gerenciamento
do portfólio de projetos tem como atividades típicas em seu escopo a “coleta de possíveis
projetos, sua priorização e seleção de acordo com recursos disponíveis, e a avaliação dos
projetos em andamento relacionando sua continuação ao ajuste com o portfólio.” (p. 4).
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2.5.2 Seleção do portfólio de projetos

Uma etapa fundamental no gerenciamento do portfólio de projetos é a seleção dos
projetos a executar, que devem estar alinhados às estratégias organizacionais (ARCHER;
GHASEMZADEH, 1999, 2004; KAIZER; ARBI; AHLEMANN, 2015; WILLIAM;
SAMSET, 2010). Em geral, as restrições humanas e financeiras da empresa não são
suficientes para a realização de todas as propostas de projetos elaboradas, sendo necessária a
seleção de um portfólio de projetos que seja factível (ARCHER; GHASEMZADEH, 1999).
Este processo de seleção ocorre em intervalos regulares planejados e envolve “a comparação
simultânea de um número de projetos em dimensões particulares com o objetivo de alcançar o
rankeamento desejável dos projetos.” (p. 210), como pontuado por Archer e Ghasemzadeh
(1999).
A seleção do portfólio de projetos é caracterizada por um processo com várias etapas
interrelacionadas (ARCHER; GHASEMZADEH, 1999). Por um lado, a seleção é uma
atividade que ocorre “[...] a partir de propostas de projetos disponíveis e projetos em
andamento, que atinge os objetivos declarados da organização de um modo desejável sem
exceder

os

recursos

disponíveis

ou

violando

outras

restrições”.

(ARCHER;

GHASEMZADEH, 1999, p. 208). Este processo de seleção dos projetos que comporão o
portfólio pode ocorrer individualmente ou por grupo de projetos para, em seguida, selecionar
o conjunto dos melhores projetos para implementar (portfólio) de forma a atender aos
objetivos estratégicos da organização, essencial para sua sobrevivência no longo prazo
(MEREDITH; MANTEL, 2003).
Por outro lado, cada projeto tem seu custo, benefícios e riscos que não são
precisamente conhecidos, tornando difícil e complexo o processo de seleção do portfólio de
projetos frente a estas incertezas, gerando o grande desafio de garantir a consistência dos
projetos selecionados com os objetivos estratégicos da organização ao longo do ciclo de vida
dos projetos do portfólio (MEREDITH; MANTEL, 2003). Esta complexidade também se dá
devido aos requisitos dos recursos para implementação do portfólio de projetos e interação
entre seus projetos, o que faz com que o processo de seleção de portfólio seja crucial para as
organizações (ARCHER; GHASEMZADEH, 1999).
Archer e Ghasemzadeh (1999) identificaram um gap em relação a um framework que
organizasse a seleção do portfólio de projetos num processo lógico e flexível, apesar de
existir, à época, várias técnicas de avaliação de projeto e de seleção de portfólio na literatura
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acadêmica. Estes autores propuseram um processo de seleção de portfólio que usa “a
avaliação do projeto e as técnicas de seleção numa progressão de três fases: considerações
estratégicas, avaliação individual do projeto e seleção do portfólio” (p. 208). A fase
considerações estratégicas, proposta por Archer e Ghasemzadeh (1999), foi abordada no item
2.3 e uma adaptação do framework proposto por estes autores pode ser consultado na Figura
2.

2.5.2.1 Categorização dos projetos

Uma definição a ser estabelecida antes da seleção do portfólio de projetos é a
categorização

dos

investimentos

(COOPER;

EDGETT;

KLEINSCHMIDT,

2001;

CRAWFORD; HOBBS; TURNER, 2006). O estudo de Cooper, Edgett e Kleinschmidt (2001)
apontou que o segundo método mais utilizado para seleção do portfólio é o que os autores
chamaram de “estratégia do negócio” (p. 366). De acordo com estes autores, este método tem
como base a alocação de verba entre diferentes projetos inseridos em diferentes “buckets” (p.
367), nos quais os projetos são ranqueados ou pontuados para priorização. Estes buckets
podem ser associados às categorias de projetos.
Crawford, Hobbs e Turner (2006) defendem a importância da categorização dos
projetos para poder compará-los e então selecioná-los. Para estes autores, a categorização dos
projetos contribui para o seu alinhamento estratégico uma vez que indica prioridade para os
projetos no portfólio por meio de sua seleção e priorização, promovendo sua visibilidade
estratégica. Além disso, a categorização contribui para o controle do investimento no projeto,
na medida em que facilita seu planejamento, acompanhamento e relato. Potenciais problemas
podem surgir da categorização dos projetos, como identificado no estudo de Crawford, Hobbs
e Turner (2006), que, no entanto, não devem impedir a categorização e sim serem
monitorados

para

serem

evitados,

como:

ambiguidade,

inconsistência,

interpretações, burocracia e manipulação do sistema de categorização.

múltiplas
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2.5.2.2 Critérios e metodologias para comparação dos projetos

Definir as categorias de projetos a serem utilizadas para classificação dos projetos não é
suficiente para a seleção do portfólio de projetos, pois estes devem ser discriminados para
priorização final dentro das categorias (DUTRA; RIBEIRO; CARVALHO, 2014;
MEREDITH;

MANTEL,

2003;

PUTHAMONT;

CHAROENNGAM,

2006).

Esta

discriminação é possível por meio de critérios comuns para cada projeto, tornando possível a
comparação entre eles. (ARCHER; GHASEMZADEH, 1999). A escolha dos critérios
dependerá da ênfase a ser dada na seleção do portfólio de projetos, como constataram Dutra,
Ribeiro e Carvalho (2014). Estes autores recomendam ainda que os conjuntos de critérios
devem ser completos, porém sem criar superposição ou problemas de hierarquia.
Dutra, Ribeiro e Carvalho (2014) argumentam também que cada um dos critérios deve
ser descrito para o seu claro entendimento por parte dos tomadores de decisão e que as
informações requeridas pelos critérios devem ser de fácil aquisição. Um cuidado apontado por
Archer e Ghasemzadeh (1999) foi que os “Usuários não deveriam ser submetidos a dados
mais que os necessários, mas deveriam estar aptos a acessarem dados relevantes quando
necessário.” (p. 209). Kaizer, Arbi e Ahlemann (2015) propõem que os critérios de seleção
sejam oriundos dos objetivos estratégicos, conforme apresentado na Figura 5.
O Quadro 1 apresenta uma síntese das ênfases e critérios de seleção apreendidos da
literatura acadêmica no estudo de Dutra, Ribeiro e Carvalho (2014).
Quadro 1 – Critérios por Ênfase da Seleção de Projetos
Ênfase da Seleção
de Projetos

Critérios de Seleção de Projetos

Benefícios
Estratégicos

Aumento da competitividade, alinhamento estratégico, benefícios intangíveis, benefícios sociais,
relacionamento com outros projetos, atendimento às necessidades dos empregados, benefícios
ambientais, benefícios políticos, redução no uso de recursos naturais, aprendizado e conhecimento,
benefícios estendidos a outros projetos, geração de empregos, reutilização de peças, benefícios para
a comunidade, motivação da equipe, reciclagem de materiais.

Benefícios para o
Negócio

Potencial de mercado / receita, benefícios gerais, atendimento das necessidades dos clientes,
competição na área de projeto e potencial para replicação ou expansão.

Dificuldade
Técnica

Complexidade do projeto, tempo envolvido, facilidade de implementação e manutenção, grau de
inovação, atendimento aos aspectos regulatórios, escopo do projeto e patenteabililidade.

Custos Financeiros

Investimento total, incertezas envolvidas, investimento em recursos humanos, investimento em
infraestrutura, investimento em fornecedores, investimento em tecnologia e investimento em
marketing.

Fonte: Adaptado de: DUTRA; RIBEIRO; CARVALHO, 2014.
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Com os critérios definidos, o próximo passo é a definição de qual metodologia utilizar
para, por meio dos critérios selecionados, comparar os projetos. Dutra, Ribeiro e Carvalho
(2014) identificaram na literatura acadêmica três tipos de abordagens possíveis: qualitativa,
quantitativa e hibrida, nas quais as metodologias se encaixam. O Quadro 2 lista estes métodos
por tipo de abordagem, sem, no entanto, como dito anteriormente, o seu aprofundamento.

Quadro 2 – Metodologias para Comparação de Projetos
Abordagem (Verbano e Nosella, 2010)

Qualitativa

Uso exclusivo de dados de
entrada qualitativos, gerando
resultados qualitativos.

Método
Balance Scorecard (BSC), Função Qualidade,
Desdobramento da Função Qualidade (QFD), Diagrama
de Bolha, Lógica Fuzzy, Método Delphi, Multi-Critério
Promethee, Roadmap Tecnológico, Técnica de
Pontuação, Multi-Atributo e Teoria da Utilidade
Multicritério (MAUT)
Análise Envoltória de Dados, Análise Financeira,
Programação Dinâmica, Programação Inteira,
Programação Linear, Programação Não Linear,
Programação por Objetivos e Simulação de Monte Carlo.

Uso de dados de entrada
numéricos e procedimentos
Quantitativa
matemáticos, gerando
resultados quantitativos.
Uso de dados de entrada
Árvore de Decisão, Hierarquia Analítica, Processo de
quantitativos e qualitativos,
Análise da Hierarquia, Análise de Rede, Processo
Híbrida
gerando resultados
Analítico de Rede e Rede Neural.
quantitativos.
Fonte: Adaptado de: DUTRA; RIBEIRO; CARVALHO, 2014.

Cooper, Edgett e Kleinschmidt (2001) concluíram que as empresas agrupadas no
cluster benchmarks, ou seja, que apresentaram os melhores desempenhos para os gerentes em
relação às suas percepções e satisfações com o gerenciamento de portfólio de projeto,
possuíam algumas práticas em comum. Uma delas é o uso de múltiplos métodos de seleção de
portfólio: estratégico e financeiro; financeiro combinado com diagrama de bolha; e modelos
financeiro, estratégico e de pontuação, juntos (COOPER; EDGETT; KLEINSCHMIDT,
2001, p. 349).
Lefley (2004) questiona o uso exclusivo de métricas financeiras para seleção de
portfólio, corroborando com o estudo de Cooper, Edgett e Kleinschmidt (2001). Para Lefley
(2004), as técnicas de avaliação financeira são adequadas, por exemplo, para projetos de
redução de custos e substituição de equipamentos. No entanto, Lefley (2004) questiona sua
aplicação para projetos que possuem benefícios estratégicos que não conseguem ser medidos
financeiramente, o que os leva muitas vezes a não serem priorizados. O Índice Estratégico
desenvolvido por Lefley (2004) busca então, “[...] identificar e medir o nível de importância
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do benefício estratégico de cada projeto” (p. 854) de forma a dar suporte aos tomadores de
decisão no processo de seleção do portfólio de projetos.
Meredith e Mantel (2003) adicionam um modelo qualitativo chamado “sacred cow”
ou “vaca sagrada” (tradução nossa), no qual um projeto é sugerido por algum executivo sênior
ou alguém que tenha poder na organização. Neste caso, estes autores observaram que, quando
este é aprovado, o nível técnico tem a missão de executá-lo até o fim, pois ele é intocável, ou
então, até que quem o sugeriu reconheça que não foi uma boa ideia e aprove seu
encerramento. Para Cooper, Edgett e Kleinschmidt (2001) projetos errados, ou o que ele
chama de “pet projects”, são selecionados por falta de método formal de seleção levando a
decisão pela sua aprovação baseada em aspectos políticos, emoção e opinião e não em fatos e
critérios objetivos por parte dos executivos seniores.

2.5.2.3 Peneiramento dos projetos

Para que haja o peneiramento dos projetos é necessário que sejam elaboradas
propostas ou ideias, sendo este o início do processo de seleção de projetos efetivamente
(ARCHER; GHASEMZADEH, 1999). Com as ideias ou propostas de projetos elaboradas,
Archer e Ghasemzadeh (1999) propõem a inclusão de uma etapa, que eles nomearam de prépeneiramento dos projetos, mais tarde corroborada por Blichfeldt e Eskerod (2008). Neste
momento, segundo Archer e Ghasemzadeh (1999), deve-se garantir que os projetos não
alinhados ao foco estratégico devem ser eliminados, bem como projetos mandatórios devem
ser identificados. Estes projetos mandatórios, de acordo com Archer e Ghasemzadeh (1999),
são aqueles que os tomadores de decisão concordaram previamente em incluir no portfólio de
projetos para a etapa de seleção, pois sem eles a organização não terá condições de operar
adequadamente.
Na sequência proposta por Archer e Ghasemzadeh (1999), de acordo com a Figura 2,
com este pré-peneiramento realizado, passa-se para a análise individual do projeto com o
levantamento de todas as informações requeridas pelos critérios a que o projeto será
submetido na categoria. Após levantamento das informações para todos os projetos que
passaram no pré-peneiramento, o conjunto de projetos na categoria estão aptos a passarem
pelo peneiramento, que de acordo com a proposta de Archer e Ghasemzadeh (1999):
“Peneiramento deveria ser usado, baseado em critérios cuidadosamente especificados, para
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eliminar projetos antes do processo de seleção do portfólio.” (p. 210). Para estes autores, esta
etapa de peneiramento é feita em avanço à etapa de seleção ótima do portfólio de projetos
para possibilitar a eliminação de “qualquer projeto ou famílias inter-relacionadas de projetos
que não atende(m) ao conjunto de critérios...” (p. 212) estabelecidos. Esta regra, para Archer e
Ghasemzadeh (1999), não vale para os projetos mandatórios, de acordo com os motivos
apresentados anteriormente.
Meredith e Mantel (2003) propõem também a inclusão de uma análise crítica dos
critérios, eliminando aqueles que não discriminam os projetos. Verhoef (2002) em seu estudo
sobre o gerenciamento quantitativo de portfólio de projetos de TI propõe que, durante o
peneiramento dos projetos, deve-se: i) eliminar redundâncias entre sistemas existentes e
sistemas propostos para redução de tempo e economia de recursos financeiros; ii) projetos
com o mesmo nome, porém com diferentes escopos/objetivos, devem ser renomeados e iii)
existência de mesmos projetos com nomes diferentes, deve-se deixar apenas um projeto,
sendo este último procedimento também defendido por Meredith e Mantel (2003).

2.5.2.4 Seleção ótima e ajuste do portfólio de projetos

A seleção ótima do portfólio de projetos, na proposta de Archer e Ghasemzadeh
(1999), divide-se em duas etapas. Na primeira etapa, estes autores sugerem a realização, por
um comitê, da comparação dos projetos relativa aos critérios definidos por categoria, de
acordo com os métodos definidos em avanço, como mencionado anteriormente. Na segunda
etapa, Archer e Ghasemzadeh (1999), propõem a análise da interação entre os projetos, a
limitação de recursos para realização dos projetos e qualquer outra restrição que a organização
tenha definido. O objetivo principal aqui é encontrar uma “combinação de certos projetos que
podem produzir um benefício total maior que projetos com altos benefícios individuais” (p.
212).
Dickinson, Thornton e Graves (2001) reforçam a importância do processo de seleção
de portfólio de projetos ante a escassez de recursos, que obriga as organizações a promoverem
uma alocação estratégica de recursos para o conjunto de projetos que possibilitem manter sua
competitividade. Estes autores focalizaram suas atenções na interdependência entre os
projetos do portfólio, que também foi objeto de estudo de Lee e Kim (2001), os quais
argumentam sobre a importância de considerar a interdependência entre projetos, justificando
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que apesar disto levar à necessidade de coleta de dados e seu custo associado, seu custo é
menor do que de uma seleção de portfólio de projetos errada.
Um exemplo de como realizar esta análise de interdependência é a proposta de
Dickinson, Thornton e Graves (2001). Por meio de um modelo matemático, estes autores
analisam a interdependência entre projetos de TI ao longo do tempo com base nos seguintes
critérios para o processo de seleção de portfólio: i) tempo de execução de cada projeto; ii)
custo anual do portfólio (somatório de todos os projetos); iii) previsão da receita anual do
portfólio (somatório de todos os projetos); iv) probabilidade de sucesso de cada projeto do
portfólio; v) risco e recompensa de cada projeto e vi) objetivo estratégico, onde cada projeto
deve ter elencado o principal objetivo estratégico ao qual está alinhado, mesmo que suporte o
atendimento a outros objetivos estratégicos.
Archer em Ghasemzadeh (1999) ressaltam também a importância, para o ajuste do
portfólio de projetos, do balanceamento do nível de risco, do tamanho e das perspectivas de
curto ou longo prazo dos projetos, como segue:

[...] a proporção de projetos de alto risco não deve ser muito alta devido ao fato de
que falhas em muitos destes projetos podem ser perigosas para o futuro da
companhia. Por outro lado, projetos de baixo risco podem não levar ao alto retorno
que é frequentemente típico de projetos de risco, então o retorno esperado do
portfólio pode ser muito baixo se a seleção dos projetos for conservativa na
dimensão risco. Balanceamento do tamanho é também importante, porque o
comprometimento de uma alta proporção de recursos para poucos projetos pode ser
catastrófica se mais de um falhar. E, muitos projetos de longo prazo, independente
quão promissores eles sejam, podem causar problemas de financiamento ou de fluxo
de caixa. (ARCHER; GHASEMZADEH, 1999, p. 212).

Por fim, a seleção ótima do portfólio de projetos deve levar em conta os projetos que
estão em andamento, pois estes disputam recursos e prioridade de execução com os novos
projetos selecionados (ARCHER; GHASEMZADEH, 1999; MEREDITH; MANTEL, 2003;
BLICHFELDT; ESKEROD, 2008; DE REICK et al., 2005).

2.5.3 Monitoramento e Controle do portfólio de projetos

O portfólio de projetos não tem vida finita, como os projetos, mas requer análises
contínuas e regulares para mantê-lo alinhado com os objetivos estratégios da organização,
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sendo que seu gerenciamento deve priorizar a contínua revisão e atualização da seleção de
projetos (YOUNG; CONBOY, 2013).
No entanto, não basta apenas selecionar adequadamente os projetos, deve-se também
garantir recursos e avaliação da aderência deles às estratégias ao longo de suas execuções
(WILLIAM; SAMSET, 2010). Para isso, os projetos devem ser divididos em fases para a
realização de um processo decisório entre elas, de forma a garantir que o projeto ainda esteja
alinhado estrategicamente e que deva continuar, caso contrário, ele pode ser interrompido, ou
mesmo eliminado do portfólio, sendo este processo parte do gerenciamento do portfólio de
projetos

(ARCHER;

GHASENZADEH,

1999,

2007;

COOPER;

EDGETT;

KLEINSCHMIDT, 2001; WILLIAM; SAMSET, 2010).
Cooper, Edgett e Kleinschmidt (2001) afirmam que todos os projetos em andamento
devem ser incluídos no portfólio de projetos de forma a serem gerenciados juntos. Com isso,
estes autores alegam ser possível a adequada avaliação das necessidades e disponibilidades de
recursos para sua alocação de acordo com as prioridades da empresa. Blichfeldt e Eskerod
(2008) voltaram suas atenções para a alocação de recursos para os projetos. Estes autores
pontuam que as empresas, ao desenvolverem vários projetos simultâneos por meio do
gerenciamento

de

portfólio,

independente

da

área

a

que

estejam

relacionados

(desenvolvimento de produto e marketing, fluxos de processo e produção, desenvolvimento
de competências, mudança de estratégia, novos sistemas de tecnologia da informação, meioambiente, etc.), passam a ter a alocação de recursos para estes projetos e para o trabalho do
dia-a-dia como um ponto chave para o desempenho da organização.
Como dito no início desta seção, a seleção do portfólio é uma atividade realizada em
intervalos regulares que gera um portfólio composto de projetos em andamento, oriundos de
ciclo(s) anterior(es) de seleção, e dos novos projetos que foram selecionados no ciclo atual.
Assim, Blichfeldt e Eskerod (2008) constataram que um dos desafios no gerenciamento de
portfólio de projetos é a escassez de recursos humanos para a sua realização. Então, uma
preocupação, após validação do portfólio de projetos, é a priorização da execução dos projetos
novos e em andamento, de forma a suportar que os projetos prioritários sejam executados
primeiro (MÜLLER; MARTINSUO; BLOMQUIST, 2008), levando em conta a sinergia e a
interdependência entre projetos para otimizar a solução de conflito de recursos (ARCHER;
GHASEMZADEH, 1999). A priorização entre os objetivos estratégicos, proposta por Lefley
(2004), pode também ser utilizada para apoiar este processo de priorização da execução dos
projetos.
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O estudo exploratório qualitativo conduzido por Blichfeldt e Eskerod (2008), que
utilizou 128 entrevistas em profundidade em 30 empresas, identificou que o gerenciamento do
portfólio de projetos abarca um conjunto dos projetos em andamento (portfólio de projetos
promulgado), enquanto que outro conjunto de projetos (portfólio de projetos não promulgado)
não faz parte deste gerenciamento. No entanto, segundo estes autores, os projetos do portfólio
não promulgado disputam recursos com os projetos gerenciados pelo portfólio promulgado.
Blichfeldt e Eskerod (2008) identificaram que este portfólio de projetos não promulgado é
composto por pequenos projetos caracterizados por ativididades que um empregado ou
gerente médio, ou um conjunto destes, está(ão) comprometido(s), mas que não são
considerados projetos reais na avaliação dos gerentes, não sendo portanto, incluídos no
portfólio de projetos promulgado.
O resultado disto, na avaliação de Blichfeldt e Eskerod (2008), é que este portfólio de
projetos não promulgado consome uma quantidade substancial de recursos e tempo dos
empregados, drenando recursos do protfólio de projetos promulgado. Isto ocorre, de acordo
com Blichfeldt e Eskerod (2008), pois quando o gerenciamento do portfólio de projetos
promulgado analisa a alocação e a realocação de recursos para os projetos deste portfólio, de
acordo com as prioridades, os recursos dedicados ao portfólio não promulgado não são
considerados por não serem reconhecidos, levando os projetos do portfólio promulgado a não
receberem, na prática, os recursos de que necessitam no tempo previsto.
Unger et al. (2012) focalizaram seu estudo na qualidade do término do projeto no
gerenciamento do portfólio de projetos. Eles concluíram que esta qualidade afeta
positivamente o ajuste estratégico do portfólio, no entanto, concluíram também que o
envolvimento dos gerentes senioress é bom para o ajuste estratégico do portfólio de projetos,
porém, sem excessos, os quais pioram a qualidade do témino do projeto e, consequentemente,
o seu ajuste. O término do projeto, no contexto do estudo de Unger et al. (2012), significa
abortar o projeto e a qualidade do término do projeto é definida por estes autores como “quão
bem a tomada de decisão e o processo de término é executado, caracterizando a efetividade do
processo de aborto do projeto único.” (p. 678).
O desempenho do portfólio de projetos é abordado na literatura como sucesso do
portfólio de projetos e as métricas adotadas não são comuns a todos os autores. Uma das
métricas identificadas na literatura é a média do sucesso dos projetos individuais do portfólio
dado pelo custo, prazo, qualidade (BERINGER; JONAS; KOCK, 2013) e satisfação do
cliente, utilização de recursos constantes e previsão de fluxo de caixa constante incluídos por
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Meskendahl (2010) e Voss (2012). Outra medida de sucesso do portfólio de projetos é o nível
de risco (alto e baixo), prazo (curto e longo), tipo de projeto (tecnologia existente e nova) e
áreas de aplicação (VOSS, 2012).
A aderência ou ajuste estratégico é apontado por alguns autores para expressar o
sucesso do portfólio de projetos. Para Meskendahl (2010) esta aderência significa que os
projetos e os recursos estão alinhados aos objetivos estratégicos, corroborado por Beringer,
Jonas e Kock (2013) e o grau em que o portfólio reflete a estratégia global da empresa, que foi
chancelado por Voss (2012). Beringer, Jonas e Kock (2013) acrescentam que o ajuste
estratégico alinha as demandas de recursos dos projetos de maior relevância estratégica.
O uso de sinergia técnica e de mercado entre os projetos do portfólio é apontado por
Meskendahl (2010) e Voss (2012) como uma medida do seu sucesso. Por último, Voss (2012)
acrescenta, como medida de sucesso, a preparação da empresa para o futuro, que é dada pela
criação de novos mercados, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias e processo,
aquisição de novas habilidades e competências, aumento do valor da marca ou melhoria de
reputação da empresa. A proposta adaptada de Meskendahl (2010) para métricas de medição
do sucesso do portfólio de projetos é apresentado na Figura 6.
Para Kaizer, Arbi e Ahleman (2015) o sucesso do gerenciamento do portfólio de
projetos é dado pelo aprimoramento de sua eficiência. Estes autores propõem que este
aprimoramento é alcançado quando há o alinhamento adequado da estrutura organizacional
com as necessidades do gerenciamento do portfólio de projetos, levando a entrega no prazo e
com eficiência das informações de alta qualidade requeridas por este gerenciamento. A Figura
5 ilustra a adaptação da proposta do framework elaborada por Kaizer, Arbi e Ahleman
(2015).

2.6 Elementos de suporte para o alinhamento estratégico do gerenciamento de portfólio
de projetos

Nesta subseção são abordados os elementos de suporte, identificados na lideratura, que
visam contribuir para o sucesso do portfólio de projetos e consequentemente do alinhamento
estratégico de seu gerenciamento.
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2.6.1 Alinhamento organizacional

Kaizer, Arbi e Ahlemann (2015) defendem que a efetiva implementação das
estratégias da empresa depende do alinhamento organizacional com as necessidades do
gerenciamento do portfólio de projetos. Para estes autores, este alinhamento se dá por meio da
integração entre a implementação da estratégia e o processamento da informação
organizacional. Kaizer, Arbi e Ahlemann (2015) relataram que as empresas de construção
analisadas centralizaram o gerenciamento de portfólio de projetos e o posicionaram no mesmo
nível hierárquico das tomadas de decisões estratégicas da organização. Este movimento,
segundo os autores, visou garantir o alinhamento do gerenciamento de portfólio de projetos
com as estratégias organizacionais. Assim, Kaizer, Arbi e Ahlemann (2015) defendem que “se
o gerenciamento de portfólio de projetos é introduzido, ele é organizacionalmente
centralizado no mesmo nível hierárquico da tomada de decisão estratégica.” (p. 8).
Ao defenderem a centralização e o alto nível no posicionamento hirárquico do
gerenciamento do portfólio de projetos, Kaizer, Arbi e Ahlemann (2015) acabaram por
defender também a centralização de outras funções para obtenção de informações efetivas
para a seleção do portfólio de projetos, ao constatarem a ocorrência deste movimento nas
empresas pesquisadas. Com isso, Kaizer, Arbi e Ahlemann (2015) argumentam que “Para
implementar o gerenciamento do portfólio de projetos, a estrutura organizacional deve estar
alinhada com os requisitos de informações criados pelos critérios de seleção de projeto.” (p.
9) e que “O alinhamento organizacional envolve o estabelecimento de processos, sistemas, e
unidades organizacionais, para criar, processar e entregar as informações requeridas pelos
critérios de seleção de projeto.” (p 9). A Figura 5 apresenta uma adaptação do framework
desenvolvido por Kaizer, Arbi e Ahlemann (2015) para o pocessamento de informações no
gerenciamento de portfólio de projetos.
Para elaborar as informações requeridas pelos critérios, independente dos tipos que
foram definidos, a organização precisa estar preparada para atender adequadamente as
demandas do gerenciamento de portfólio de projetos, argumentam Kaizer, Arbi e Ahlemann
(2015). Assim, para estes autores “Todo critério de seleção de projetos cria requisitos de
coleta de informações internas ou externas específicas sobre cada projeto em prospecção e em
andamento e seus contextos.” (p. 8) e “O aumento da complexidade do critério de seleção de
projeto leva à um aumento nos requisitos de informações.” (p. 8). Com isso, Kaizer, Arbi e
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Ahlemann (2015), reforçam a importância do alinhamento da organização às necessidades do
gerenciamento do portfólio de projetos (Ver Figura 5).

2.6.2 Gerenciamento de Risco

Young e Conboy (2013) reforçam a importância do gerenciamento de risco do
portfólio de projetos ao incluírem no padrão de gerenciamento, por eles elaborado, uma
unidade de competência dedicada a isto. Para estes autores, os elementos que compõem esta
competência são: a identificação, a análise, o monitoramento e controle dos riscos do portfólio
de projetos. Outros autores também indicam a importância deste tipo de gerenciamento ao
argumentarem que um portfólio de projetos balanceado deve apresentar um equilíbrio entre o
número de projetos de alto e de baixo risco (ARCHER; GHAZEMZADEH, 1999;
MESKENDAHL, 2010; VOSS, 2012)

Teller e Kock (2013, p. 852) aprofundaram o tema e concluíram que:

[...] a identificação do risco do portfólio, a formalização do processo de
gerenciamento do risco do portfólio e a cultura de gerenciamento de risco
influenciam diretamente a transparência do risco, enquanto que a prevenção do
risco, o monitoramento do risco e a integração do gerenciamento de risco ao
gerenciamento do portfólio de projetos, estão diretamente conectados com a
capacidade de enfrentamento do risco.

A “tranparência do risco e a capacidade de enfrentamento do risco têm efeito
complementar no sucesso” (TELLER e KOCK, 2013, p. 817) do portfólio de projetos. Além
disso, estes autores confirmaram que a identificação de riscos apenas de cada projeto do
portfólio não é suficiente, mas que é necessária a identificação de riscos do portfólio como um
todo, e que “uma cultura de gerenciamento de risco aberta e franca aumenta a habilidade de
revelar os riscos do portfólio que podem ameaçar a organização.” (p. 825).
Teller e Kock (2013) identificaram ainda, que o gerenciamento de risco dos projetos
individuais, ao serem comunicados ao gerenciamento de risco do portfólio, permite que este
detecte a existência de riscos simultâneos nos projetos e os trate de forma integrada, evitando
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assim trabalho duplicado e otimização no uso dos recursos.

Teller e Kock (2013)

desenvolveram o conceito de qualidade do gerenciamento de risco que é composto de dois
aspectos: transparência do risco e capacidade de enfrentamento do risco. Para estes autores, a
qualidade do gerenciamento do risco atua como mediador entre o gerenciamento do risco do
portfólio de projetos e o sucesso do portfólio de projetos, pois é a base para um eficiente
balanceamento do nível de risco do portfólio de projetos e o seu alinhamento às estratégias,
uma vez que ajuda a focar os esforços do portfólio. A Figura 9 apresenta framework proposto
por Teller e Kock (2013).

Figura 9 – Framework para o Sucesso do Portfólio de Projetos a partir do Gerenciamento de
Risco

Fonte: Adaptado de: TELLER; KOCK, 2013.

2.6.3 Formalização

Cooper, Edgett e Kleinschmidt (1999) concluiram que um dos pontos que as empresas
agrupadas no cluster benchmark, ou seja, que demonstraram os melhores desempenhos para
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os gerentes em relação às suas percepções e satisfações com o gerenciamento de portfólio,
apresentaram em comum foi a existência de formalização para o gerenciamento de portfólio
de projetos: com métodos, regras e procedimentos claros e a aplicação do gerenciamento de
portfólio para todos os projetos, que devem ser tratados juntos.
O estudo de De Reick et al. (2005) sobre o impacto do gerenciamento de portfólio para
projetos de TI os levaram a propor três estágios no nível de adoção do gerenciamento de
portfólio. Segundo este estudo, quanto maior o nível de adoção de processos de
gerenciamento de portfólio de projetos, menores serão os problemas relacionados aos projetos
e melhor será o desempenho dos mesmos. Um dos onze problemas relacionados aos projetos,
apontado por De Reick et al. (2005), que é minimizado com o aumento do nível da adoção de
processos de gerenciamento de portfólio de projeto, é a falta de alinhamento dos projetos à
estratégia. De Reick et al. (2005) também apontam que um dos desafios, cujo o aumento da
adoção de processos de gerenciamento de portfólio de projetos ajuda a enfrentar, é a falta de
clareza da estratégia da empresa.
Meskendahl (2010) propõe que a formalização seja um dos elementos de estruturação
do portfólio de projetos. O grau de formalização e a transparência dos processos e regras, bem
como sua aplicação para todos os projetos do portfólio e a precisão da avalição e objetividade
dos critérios de julgamento dos projetos compõem a formalização proposta por Meskendahl
(2010). Teller et al. (2012) corroboram a importância da formalização, não apenas do
gerenciamento do portfólio de projetos, mas também do gerenciamento de projeto, para o
sucesso do portfólio. Estes autores concluíram que tanto a formalização do gerenciamento de
projeto quanto a formalização do gerenciamento de portfólio de projetos impactam
positivamente o sucesso do portfólio, e ainda que, quando a formalização ocorre
simultaneamente no gerenciamento de projeto e no de portfólio, o sucesso deste é ampliado.
Para Teller et al. (2012, p. 598) a

[...] ideia central é que a formalização não melhora o sucesso do portfólio de
projetos per se; antes, a formalização melhora o sucesso do portfólio pelo aumento
da qualidade do gerenciamento do portfólio de projetos – pela melhoria da
transparência, aprimorando a alocação de recursos, e facilitando a cooperação entre
os atores.
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O grau com o qual os processos, regras de trabalho e políticas são claramente definidas e
seguidas caracteriza o nível de formalização, tanto do gerenciamento do projeto quanto do
gerenciamento do portfólio de projetos. O que os distingue é o foco, que é, no primeiro caso,
cada projeto individualmente, e no segundo caso, o portfólio como um todo (TELLER et al.,
2012).
Além das conclusões acima mencionadas, Teller et al. (2012) confirmaram que as
formalizações do gerenciamento de projeto e de portfólio são ainda mais importantes quando
se trata de grandes projetos e interrelacionados, ou sejam portfólios de projetos com maior
nível de complexidade, confirmando a importância de fatores contingenciais no seu
gerenciamento. Finalmente, estes autores concluíram que a qualidade do gerenciamento do
portfólio de projetos media a relação entre a formalização dos gerenciamentos do projeto e do
portfólio de projetos e o sucesso deste. Um dos critérios de sucesso do portfólio apontado por
Teller et al. (2012) é o alinhamento dos projetos aos objetivos estratégicos da organização.
Portanto, a formalização dos gerenciamentos do projeto e do portfólio afetam positivamente o
alinhamento estratégico do portfólio de projetos (TELLER et al., 2012).
A qualidade do gerenciamento do portfólio de projetos, segundo os autores, engloba
três aspectos: qualidade da informação (disponibilidade, compreensão e transparência),
qualidade

da

alocação

de

recursos

(velocidade

da

atribuição,

confiabilidade

e

comprometimento com a prevenção de conflitos durante a doação de recursos) e qualidade da
cooperação (empatia e prontidão para ajudar os pares gerentes de projetos e equipe de projeto,
ou seja, cooperação cruzada entre projetos). A Figura 10 apresenta o framework proposto por
Teller et al. (2012).
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Figura 10 – Framework: Relacionamento entre a Formalização a Qualidade do
Gerenciamento de Portfólio de Projeto e o Sucesso do Portfólio de Projetos

Fonte: Adaptado de: TELLER et al., 2012.

Young e Conboy (2013), reconhecendo a importância da formalização do
gerenciamento do portfólio de projetos, propõem um padrão para isso. Neste padrão,
organizaram o gerenciamento do portfólio de projetos em unidades de competência, cada uma
composta de elementos, no qual, para cada um destes, é exemplificado um critério de
desempenho. No padrão proposto por Young e Conboy (2013), aparece na primeira
competência um elemento específico para o alinhamento estratégico. Kaizer, Arbi e Ahleman
(2015, p. 9) reforçam a importância da formalização quando propõem o “estabelecimento de
processos, sistemas, e unidades organizacionais, para criar, processar e entregar as
informações requeridas pelos critérios de seleção de projeto” para alinhamento da organização
ao gerenciamento do portfólio de projetos. Mosavi (2014), ao voltar sua atenção para as
funções do steering comitee em relação à governança do portfólio de projetos, identificou a
importância da formalização da frequência e do tempo das reuniões do comitê para realização
das funções identificadas no estudo (comunicação e consolidação; negociação e tomada de
decisão sobre os projetos do portfólio).
Apesar de todas as evidências mais recentes da importância da formalização em
gerenciamento de projetos em ambiente de múltiplos projetos, vale ressaltar que Dietrich e
Lehtonen (2005), em seu estudo empírico quantitativo em 288 organizações finlandesas de
médio e grande porte, constataram e concluíram que:
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“O estudo empírico não apresentou correlações positiva e negativa entre ter
estabelecido regras e procedimentos para o gerenciamento em ambiente de
multiprojetos e sucesso. Isso indica que procedimentos formais são apropriados para
algumas organizações, enquanto que outras podem render melhor resultados com
uma abordagem informal. Consequentemente, a necessidade de procedimentos
formais é um assunto específico da organização.” (DIETRICH; LEHTONEN, 2005,
p. 389).

O sucesso em ambiente multiprojetos para Dietrich e Lehtonen (2005) é medido pelo:
i) grau que os objetivos dos projetos estão alinhados às estratégias da organização, ii) grau do
alinhamento com as estratégias com que os recursos são alocados nos projetos e iii) grau que
o portfólio de projetos realiza as estratégias organizacionais.
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3 METODOLOGIA
A partir de um ensaio teórico sobre o processo de alinhamento entre a estratégia
organizacional e o gerenciamento de portfólio de projetos, o estudo gerou um metaframework
deste processo. Em seguida, por meio do método de estudo de caso, o funcionamento na
prática deste alinhamento foi pesquisado em duas empresas, gerando informações que
suportaram o aprimoramento do metaframework. A Figura 11, elaborada com base nas
propostas de Yin (2010), apresenta as principais etapas do estudo, desde a definição da
pesquisa à elaboração do seu relatório final.

A Figura 11 – Principais Etapas do Estudo

Fonte: Elaboração própria.

3.1 Classificação da pesquisa

Considerando o critério de classificação de pesquisa proposto por Vergara (2011), quanto
aos fins e quanto aos meios temos:
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a) quanto aos fins: trata-se de uma pesquisa descritiva, pois expôs as características do
processo de alinhamento estratégico do gerenciamento do portfólio de projetos das
empresas selecionadas;
b) quanto aos meios: trata-se de uma pesquisa bibliográfica e de campo porque foram
estudados livros, artigos e websites das empresas, bem como coletados dados das
organizações selecionadas por meio de entrevistas. A pesquisa também foi documental,
pois buscou obter documentos relacionados ao alinhamento estratégico do
gerenciamento de projeto e de protfólio de projetos das empresas selecionadas.

A abordagem da pesquisa foi positivista, utilizando regras da lógica formal e da lógica
hipotético-dedutiva para a testagem de proposições teóricas (LEE, 1991).

3.2 Método de pesquisa de campo e de coleta de dados

A pesquisa de campo seguiu o método do estudo de caso explanatório (teste de teoria),
do tipo 3 (holístico de múltiplos casos), de acordo com a classificação de Yin (2010). Por se
tratar de estudo de caso, a natureza das variáveis da pesquisa foi qualitativa e os dados foram
obtidos por meio de entrevistas semiestruturadas, análise documental e pesquisa nos websites
das empresas.

3.3 Seleção dos casos da pesquisa

Devido à experiência profissional da autora, de mais de vinte anos em empresa do setor
químico, o estudo foi direcionado para este setor. Os critérios utilizados para seleção das
empresas para o adequado atendimento do caso ao fenômeno a ser estudado foram:

a) número de empresas: duas, limitado pelo tempo disponível para a pesquisa empírica;
b) mesmo setor: químico;
c) mesmo porte: média-grande ou grande, de acordo com a classificação do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES, 2011), em que a Receita
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Operacional Bruta Anual (ROBA) (ano-calendário): Média-grande empresa, R$ 90
milhões < ROBA ≤ R$ 300 milhões, e Grande empresa, ROBA > R$ 300 milhões;

Entende-se por receita operacional bruta anual a receita auferida no ano-calendário
com: o produto da venda de bens e 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, 2011).

d) que realizem gerenciamento de portfólio de projetos internos para a unidade industrial
pesquisada;
e) facilidade de acesso: estejam localizadas no Brasil.

As empresas não autorizaram a divulgação de seus nomes, de seus funcionários
entrevistados ou de qualquer outra informação que possa identificá-las. Portanto, foram
utilizados códigos neste relatório em substituição a estas informações.
As unidades de casos estudadas foram duas unidades fabris. O primeiro caso estudado
foi uma das unidades fabris de uma multinacional europeia (ME). Este caso passa a ser
nomeado de Caso 1 a partir deste ponto do relatório. O segundo caso estudado foi uma
empresa formada por uma joint venture entre duas empresas, uma nacional e outra européia,
sendo esta última a controladora da empresa. A partir deste ponto do relatório este segundo
caso está nomeado de Caso 2. A empresa controladora do Caso 2 passa a ser nomeada de CE2 a partir deste ponto do relatório. O Quadro 3 apresenta as características das unidades de
casos que confirmam as suas aderências ao estudo de pesquisa.
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Quadro 3 – Características de Aderência das Unidades de Casos ao Estudo de Pesquisa
Característica
Setor de
Atuação

Porte

Caso 1

Caso 2

Químico

Químico

Grande
Receita Líquida de Vendas e Serviços
Prestados (RLVSP):
R$ 1.460.566 milhões em 31/12/2013
Obs: No Diário Oficial não consta a
ROBA. Foi então adotado a RLVSP

Grande
ROBA: R$ 1.315 bilhões em 31/12/2013
Fonte: site do CASO 2

Portfólio de
Valor Total: R$ 18,6 milhões/ano
Projetos
Nº Projetos no Portfólio ≈ 40
(Mais de 90%
Faixa de valor dos projetos do portfólio: R$
são
100 Mil a R$ 3 milhões
industriais)
Localização
Região Sudeste
no Brasil
Fonte: Elaboração própria.

Valor Total: R$ 10 a 14 milhões/ano
Nº Projetos no Portfólio ≈ 50
Faixa de valor dos projetos do portfólio: R$
50 mil a R$ 3 milhões
Região Nordeste

Um ponto relevante para a qualidade do resultado desta pesquisa foi a estratégia de
amostragem utilizada de acordo o critério proposto por Patton (1990), que prevê amostragens
planejadas pelo propósito e não randômicas. Assim, foi utilizado o critério de participação no
processo de desdobramento da estratégia, gerenciamento do portfólio de projetos e
gerenciamento de projeto, seguindo um corte vertical na estrutura de acordo com os
organogramas das empresas pesquisadas.
Quadro 4 e o Quadro 5 apresentam a relação dos entrevistados, bem como seus cargos,
data e duração das entrevistas para o Caso 1 e para o Caso 2, respectivamente.

Quadro 4 – Entrevistados na Pesquisa de Campo do Caso 1
Entrevistado

Cargo

SMG1

Site Manager

GEN1

Gerente de Engenharia (também responde pelo
gerenciamento do portfólio de projetos)
GPR1
Gerente de Produção
EAT1
Engenheiro de Automação (também lidera projetos e se
reporta ao GEN1)
EMT1
Engenheiro de Manutenção (também lidera projetos e se
reporta ao GPR1)
Fonte: Elaboração própria.

Data
Entrevista
26/05/2015

Duração
Entrevista
2h40min

27/05/2015

3h

27/05/2015
27/05/2015

2h
1h35min

26/05/2015

1h15min
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Quadro 5 – Entrevistados na Pesquisa de Campo do Caso 2
Entrevistado

Cargo

GFA2

Gerente de Fabricação
Coordenador da Engenharia de Produção (também
CEP2
responde pelo gerenciamento do portfólio de projetos)
Consultora Interna de Proteção Ambiental, Segurança e
PSQ2
Qualidade
CTR2
Controller
COP2
Coordenador de Operação
Fonte: Elaboração própria.

Data
entrevista
06/08/2015
05 e
06/08/2015

Duração
Entrevista
2h06min

05/08/2015

1h07min

06/08/2015
05/08/2015

44min
46 min

3h18min

Além das entrevistas semiestruturadas no Caso 1, foi possível ter acesso para leitura,
na forma impressa e no local da entrevista, do documento “Directive – Capital Expenditure –
Approval process and Controlling of CapEx”. O material utilizado para treinamento do
procedimento para condução dos projetos CapEx, bem como o fluxo detalhado desta
condução foi disponibilizado para consulta livre, também na forma impressa. Além disso,
foram coletadas algumas informações no website da ME.
No Caso 2, além das entrevistas semiestruturadas, foi possível ter acesso na forma
impressa de um modelo para o “Memorial de Investimento” (apenas com os títulos) e de uma
lista impressa com o nome das categorias de investimentos utilizadas na empresa.
Adicionalmente, foram coletadas algumas informações no website fabril do Caso 2.

3.4 Análise dos dados

A análise dos dados foi realizada pela técnica da análise de conteúdo, que é definida
como:

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. 44)

A análise de conteúdo foi realizada em três fases, de acordo com a proposta de Bardin
(2011):
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a) pré-análise: as fontes de dados selecionadas de cada empresa a priori foram as
informações obtidas em seus respectivos websites. Já as fontes obtidas por oportunismo
foram os documentos relativos ao fenômeno em estudo fornecidos pelos entrevistados e
as transcrições das gravações das entrevistas, que foram previamente autorizadas por
cada entrevistado.
b) exploração do material: nesta fase os textos oriundos das transcrições das entrevistas
para cada caso, ou seja, grupos de elementos dos textos foram reunidos em um título
genérico (BARDIN, 2011) para cada caso. A grade de categorizaçào foi definida a
priori com base no referencial teórico (FLICK; GIBBS, 2009). O Quadro 6 apresenta a
categorização utilizada para a análise de conteúdo.

Quadro 6 – Categorização para Análise de Conteúdo
Categorias
Direcionamento Estratégico do
Gerenciamento de Portfólio de Projetos
(GPP)

Estratégia do Gerenciamento de Projeto

GPP

Alinhamento Organizacional

Subcategorias
Estratégias e Objetivos Estratégicos
Priorização entre Objetivos Estratégicos
Orçamento para o Portfólio de Projetos
Ciclo de Vida
Processo em Gates
Alinhamento Estratégico
Critérios de Sucesso do Projeto
Medição do atendimento ao Objetivo do Projeto
Organização do projeto
Benefícios do GPP
Categorização dos Projetos
Seleção Critérios e Metodologias de Comparação entre
Projetos
do
Portfólio Geração de Ideias de Projetos
de
Peneiramento de Projetos
Projetos Seleção Ótima e Ajuste do Portfólio de Projetos
Monitoramento e Controle do Portfólio de Projetos
Posição do GPP
Informações para Seleção de Projetos
Posições de Atividades que afetam o GPP

Gerenciamento de Risco
Formalização
Fonte: Elaboração própria.

c) tratamento dos dados: a análise dos dados se deu de forma qualitativa pelo
emparelhamento, ou seja, pela associação dos dados empíricos com os dados teóricos
(BARDIN, 2011).
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3.5 Qualidade da pesquisa

Nesta seção estão apresentadas as técnicas utilizadas para obtenção da qualidade da
pesquisa no que se refere à validação do construto, à validade interna, à validade externa e à
confiabilidade.

3.1.1 Validade do construto

A validade do construto se deu pelo uso de múltiplas fontes de evidências (triangulação)
(YIN, 2010), que, nesta pesquisa, foi realizada comparando os depoimentos dos entrevistados
relacionados a cada categoria/subcategoria e, para alguns casos, também com a análise documental.
Outra técnica utilizada para validação do construto foi a manutenção da cadeia de evidência (YIN,

2010) por meio dos relatos dos entrevistados, que serão apresentados na seção 4, de forma que o
leitor possa acompanhar a ocorrência dos eventos, organizados conforme referencial teórico. Por
último, foi utilizado um informante-chave de cada empresa para validação do relato do caso, como
propõe Yin (2010).

3.1.2 Validade interna

A validade interna foi necessária para permitir a inferência da existência ou não da
relação entre as variáveis causais, confirmando ou negando as proposições teóricas (COOK;
CAMPBELL, 1979). Para esta validação foi utilizada a técnica de combinação de padrão
proposta por Yin (2010), na qual os padrões observados nas empresas foram comparados com os
padrões sugeridos pela(s) teoria(s) de forma a permitir uma dedução lógica qualitativa.

Para cada caso foram construídos quadros relativos a cada categoria/subcategoria
associando depoimentos oriundos das transcrições das entrevistas de cada entrevistado. As
técnicas acima foram aplicadas nas empresas separadamente (within case) conforme proposto
por Einsenhardt (1989) para construção da validação da análise das informações para cada
caso. Para a análise within case foram construídos quadros, um para cada categoria e
categoria/subcategoria estabelecidas e apresentadas no Quadro 6 na seção 3.4, nos quais trechos dos
depoimentos por entrevistado foram associados a apenas uma categoria (BARDIN, 2011). O Quadro 7
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apresenta um modelo destes quadros, que não estão apresentados preenchidos neste relatório devido ao
seu volume, que chegou a ocupar 66 páginas.

Quadro 7 – Modelo de Quadro para Categorização dos Depoimentos por Entrevistado por
Caso
Categoria / Subcategoria
Depoimentos

Entrevistados
Entrevistado 1
Entrevistado 2
Entrevistado 3
Entrevistado 4
Entrevistado 5
Fonte: Elaboração própria.

Após as análises within case para cada caso separadamente, foram elaborados os
relatos de cada caso. Estes relatos foram devidamente validados pelos informantes chave de
cada empresa. Na sequência, foi realizada a comparação entre os casos (cross case), ou seja, a
identificação de padrão de práticas comuns e diferentes, como também sugere Einsenhardt
(1989). A análise cross case foi realizada para a definição do construto “Alinhamento
estratégico do portfólio de projetos”, para a qual foi construído um quadro apresentando a
análise do conteúdo das respostas à pergunta: “O que, para você, significa ‘Alinhamento
estratégico do portfólio de projetos’?” por caso e depois construída uma definição que os
representa, conforme será apresentado na seção 4. Para a verificação dos outros aspectos
apresentados no referencial teórico, para cada categoria e categoria/subcategoria foram
construídos quadros para apresentação da análise cross case, conforme modelo apresentado
no Quadro 8. Os quadros das análises cross case estão apresentados preenchidos na seção 4.

Quadro 8 – Modelo de Quadro para Apresentação da Análise Cross Casse
Categoria Nome – Subcategoria Nome

≈
≠

Apresentação dos padrões comuns entre os casos.
O que

Caso 1

Caso 2

Descrição

Padrão

Padrão

Fonte: Elaboração própria.
Legenda: ≈ Padrões comuns; ≠ Padrões diferentes
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Após análise cross case foi possível aprimorar o metaframework desenvolvido, após
pesquisa teórica, com os padrões comuns observados no teste empírico relativos ao
alinhamento estratégico do gerenciamento do portfólio de projetos, que será apresentado na
seção 5 deste relatório.

3.1.3 Validação externa
Como se trata de estudo de caso, ainda que múltiplo, não é possível obter
generalização completa de seus resultados (Yin, 2010), mas entende-se que foram geradas
contribuições específicas para o setor analisado, no caso o químico. O estudo contribuiu com
a geração de insigths para próximas pesquisas a partir da identificação de padrões comuns ou
não aos casos que contribuem para o alinhamento entre a estratégia e o gerenciamento do
portfolio de projetos.

3.1.4 Confiabilidade

A confiabilidade da pesquisa prevê que outro pesquisador seja capaz de repetir o
estudo de caso e chegar às mesmas conclusões que a autora a partir das informações por ela
disponibilizadas (YIN, 2010), evitando também o viés do pesquisador para minimizar erros
(PARÉ, 2004). Para atender a este requisito de validade da pesquisa, a autora elaborou e
disponibilizou no Apêndice A o Roteiro para Entrevistas Semieatruturadas.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados desta pesquisa estão apresentados nesta seção em duas etapas. Na
primeira, são reportados os resultados das análises within case de cada empresa em subseções
separadas. Para cada empresa, um resumo sobre suas atividades no mundo e no Brasil inicia a
subseção. Finalizando esta primeira etapa, os casos são relatados seguindo a organização das
seções do “Referencial Teórico”.
A segunda etapa de apresentação dos resultados deste estudo, que vem acompanhada
das discussões sobre ele, refere-se à análise cross case. Esta apresentação é iniciada com a
definição do construto “Gerenciamento estratégico do portfólio de projetos”. A seguir são
registrados os padrões comuns e os diferentes entre os casos, com apoio de quadros, de acordo
com as categorias para análise de conteúdo definidas na seção “Metodologia”. As discussões
sobre os padrões observados à luz dos padrões teóricos identificados na literatura consultada,
abordados na seção três, estão apresentadas a seguir a cada quadro.

4.1 Análise within case: Caso 1
A multinacional europeia (ME), proprietária da unidade fabril estudada (Caso 1) atua
mundialmente em especialidades químicas, sendo seu negócio principal o desenvolvimento,
fabricação e comercialização de produtos petroquímicos e químicos especiais. Seus produtos
são vendidos para outras empresas que os transformam em produtos finais aos consumidores.
A ME está presente em 29 países, emprega cerca de 17.000 funcionários e possui mais de 52
unidades de produção no mundo, alcançando em 2013 vendas superiores a € 8 Bilhões. A ME
é organizada em três segmentos de mercado, que por sua vez agrupam várias unidades de
negócios em divisões de acordo com as cinco regiões do mundo onde atuam (Europa, Oriente
Médio, América do Norte, América Latina e Ásia Pacífico).
No Brasil, a ME possui dez unidades de negócios, emprega em torno de 1000
colaboradores e possui cinco unidades fabris, laboratórios e escritórios espalhados em três
regiões brasileiras: Região A (RA), Região B (RB) e Região C (RC). A unidade de caso
pesquisada está ligada a uma das três Unidades de Negócio (UN) de um dos segmentos da
empresa e representa uma das três unidades de manufatura da UN no Brasil. A unidade fabril
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analisada está localizada na Região A (RA) ligada à divisão regional da UN para a América
Latina (LATAM). A Figura 12 apresenta a organização da LATAM.

Figura 12 – Organograma da Divisão Regional da América Latina da ME

Fonte: Elaboração própria.

A unidade fabril da ME na Região A (UFA), objeto deste estudo de pesquisa, será
nomeada a partir deste ponto do relatório como Caso 1. O Caso 1 foi adquirido em abril de
2008 pela ME de uma empresa hoje extinta. A ME emprega aproximadamente 254 pessoas no
Caso 1 e, além das operações produtivas, possui os escritórios de Marketing para América
Latina da unidade de negócio, bem como laboratórios de Marketing Técnico. A ME possui
em sua estrutura os nomeados Grupos Funcionais (GFs). Estes GFs provêm suporte
operacional às unidades de negócios por meio de diversas áreas de atuação, tais como:
Contabilidade, Comunicação, Controladoria Corporativa, Desenvolvimento Corporativo,
Suprimento e Logística (para compra especializada de matérias primas, insumos e serviços
que ficam na Europa e na mesma região brasileira que o Caso 1, porém não no mesmo
estado), Recursos Humanos, Tecnologia da Informação, Jurídico, Fusões e Aquisições, Área
Técnica (para suporte às operações, manutenção, segurança e meio ambiente), Tributos etc.
Alguns destes GFs possuem representantes nas unidades fabris. No Caso 1, estes
representantes são dois para atividades relacionadas a recursos humanos e um para atividades
de compras, que atendem às demandas específicas do Caso 1. A organização do Caso 1,
representada na Figura 13, é liderada pelo Site Manager.
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Figura 13 – Organograma do Caso 1

Fonte: Elaboração própria.

4.1.1 Direcionamento estratégico do portfólio de projetos

O planejamento estratégico para as unidades fabris da ME é realizado no nível da UN
com a participação dos Site Managers das unidades fabris. Os objetivos estratégicos definidos
pela UN são discutidos, posteriormente nas instalações do Caso 1, pelo SMG1 com sua
equipe gerencial. Nesse momento, os objetivos estratégicos são desdobrados em Key
Performance Indicators (KPIs), ou Indicadores Chaves de Desempenho, operacionais com

respectivas metas e programas de gestão para atingi-las, bem como da necessidade de projetos
de investimentos, que em parte é plurianual. O planejamento estratégico e seu desdobramento
ocorrem uma vez por ano, no quarto trimestre, sem aplicação de uma metodologia específica,
sendo os resultados registrados em uma planilha Excel na qual também os resultados obtidos
são acompanhados. Mensalmente o SMG1 realiza análise crítica dos desempenhos dos KPIs e
trimestralmente dos programas de gestão com o público interno, fazendo follow ups regulares
destes no nível da UN.
No ciclo mencionado, é elaborado um orçamento para a unidade de negócio, que
contempla o volume de produção e os resultados para organização, que se tornam os
principais balizadores para os Sites Managers das unidades fabris das UNs. Os objetivos são
traçados para um horizonte de três a cinco anos para as unidades fabris, que são analisadas em
conjunto. Ou seja, as definições dos objetivos estratégicos de cada unidade fabril podem levar
em conta definições de objetivos estratégicos de outra(s) unidade(s) fabril(s). Como exemplo,
existe a estratégia de fazer um projeto na Unidade Fabril da Região B (UFB) para transformar
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aquela planta em produtora de um novo produto. Como consequência, parte da produção de
seu produto anterior seria direcionada para o Caso 1.
Os grandes objetivos estratégicos a serem atingidos no Caso 1, vindos da organização,
são: volume de produção, volume de produtos fora de especificação e compliance
(atendimento à requisitos regulatórios – legais e internos à companhia). Os requisitos
regulatórios internos à companhia são voltados para a garantia da segurança dos processos
industriais por meio dos Hazards and Operability (HAZOPs). Apesar de não haver pesos
formais entre os objetivos estratégicos, existe uma maior prioridade na organização para
segurança (pessoal, de processo e ambiental) em relação ao volume de produção e qualidade
de produto, colocando o tema acima de qualquer negociação e direcionando a sua priorização
no Caso 1 nas ações do dia a dia, além das iniciativas de curto, médio e longo prazo
relacionadas aos procedimentos operacionais e projetos. Esta priorização no Caso 1 foi
percebida em todos os níveis entrevistados demonstrando estar consistentemente disseminada,
apesar de não formalizada em documentos, como observa-se nos relatos a seguir:

Segurança é inegociável. [...] 'Isso aí vamos olhar, vamos olhar no detalhe. Como é
que está indo estas medidas técnicas para segurança de processo?' Isso é mandatório.
(SMG1).

[...] esse é o alvo desse ano. É a grande prioridade desse ano [em relação aos
projetos HAZOPs]. (GEN1).

Conformidade legal [...] é a nossa primeira linha [...]. (GPR1).

[...] segurança e reclamação de clientes [...] a gente [...] prioriza. [...] O SMG1
sempre coloca em qualquer oportunidade: ‘Segurança sempre é o mais importante.’.
(EMT1).

[...] o foco nosso é A4, que é um certificado que a ME emite quando a gente
implementa o HAZOP como um todo. (EAT1).

Outros objetivos estratégicos também fazem parte da lista do Caso 1, como a
manutenção da infraestrutura da planta de forma a recuperá-la e modernizá-la para dar
sustentabilidade à unidade de negócio, além do aumento de sua eficiência em custo fixo e
variável, que está relacionado à competividade do Caso 1.
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O valor a ser distribuído entre as categorias e subcategorias de projeto é função do
conhecimento da liderança do Caso 1 e de sua equipe, que se baseia nas condições da fábrica
para atender aos objetivos estratégicos propostos pela organização. Não ocorre uma
predefinição percentual ou de peso entre os objetivos estratégicos por parte da organização.
Existe a demanda top down relativa aos objetivos estratégicos que a organização deseja que
sejam atendidos e a solicitação de investimento bottom up para atendimento daqueles
objetivos por parte do Caso 1. Além disso, existe uma análise por parte do SMG1 do valor
que ele entende ser razoável pedir com base também na capacidade de execução do Caso 1,
dada pela disponibilidade de recursos humanos, de forma a não comprometer a credibilidade
da equipe.

4.1.2 Estratégia do gerenciamento de projeto

A aprovação de um projeto no Caso 1 pode ocorrer em qualquer época do ano, apesar
de existir um período formal de apresentação de uma proposta de portfólio de projetos para o
Caso 1 para aprovação da organização. O fluxo de aprovação da ideia até a aprovação para
execução do projeto é realizado em quatro fases e quatro gates. Este ciclo do projeto é
considerado o período de planejamento do projeto em que, no final, congela-se escopo, prazo
e cronograma para sua execução no Gate 3. Tanto a Fase 0 quanto o Gate 0 são informais e
foram nomeados nesta pesquisa desta forma para não serem confundidos com as fases e gates
formais da empresa, que vão da Fase 1 à Fase 3 e do Gate 1 ao Gate 3.
A aprovação do projeto em Gates (G0, G1, G2 e G3) significa que sua continuidade
depende dos resultados das informações requeridas para passar pelo gate, sendo desde o G0
observado o alinhamento da ideia/projeto a pelo menos um dos objetivos estratégicos
estabelecidos para o Caso 1. Um detalhamento maior sobre cada uma destas fases e gates
pode ser consultado no Apêndice B. A Figura 14 apresenta um diagrama deste fluxo.
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Figura 14 – Fluxo de Aprovação da Execução do Projeto desde a Geração da Ideia

Fonte: Elaboração própria.

O normal é que o projeto que tenha passado pelo Gate 2 também passe pelo Gate 3,
tendo em vista todas as discussões prévias nos Gate 1 e 2, especialmente as relativas à
aderência estratégica do projeto. Em geral, quando o projeto não vai para a frente é porque ele
foi barrado em algum gate por não estar alinhado a algum objetivo estratégico da empresa ou,
apesar de estar alinhado estrategicamente a solução apresentada no Gate 1 ou 2 ou 3 está com
custo proibitivo. Neste caso, ele volta para idealização de um conceito que viabilize o custo
do projeto. Revisões de estratégia entre ciclos anuais podem levar a uma situação em que,
mesmo o projeto tendo sido aprovado por estar aderente à estratégia anterior, independente da
etapa no fluxo das fases do projeto (Ver Figura 14), deixam de estar alinhado à estas revisões
estratégicas.
A área de engenharia é responsável pelo gerenciamento dos projetos, que são
conduzidos pelos engenheiros da área. Esta área também gerencia o portfólio de projetos, este
ficando sob a responsabilidade do gerente da área (GEN1). Dada a limitação da equipe da
engenharia de projeto e a não existência de engenheiros de processo nesta gerência,
engenheiros da área de produção (processo e mecânico) e da área de manutenção, também
lideram projetos. Estes projetos em geral não envolvem mudanças significativas de processo
(engenheiros de processo) ou são mais voltados para melhoria em equipamentos e
substituições de equipamentos em fim de vida útil (engenheiros mecânicos das gerências de
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produção e manutenção). Após aprovação para execução do projeto no Gate 3, cada projeto
passa ainda por mais seis fases de acordo com o fluxo de projetos, como apresentado na
Figura 15.
Apesar de o fluxo das fases do projeto não mencionar o Gate 4, esta prática foi
observada na pesquisa de campo como uma passagem relevante, pois é decisória para entrada
em operação definitiva do projeto, que pode não ser aceito, como os relatos abaixo
evidenciam:

[...] quando ele termina o que tem que fazer e entrega para operação, se não operou à
contento ele volta. Ele nem faz o aceite. (GEN1).
Monta aquilo ali. Mas, ‘não aceito, ainda tem essas pendências’. Bota no documento
volta lá até ter um documento final que é o aceite, um papelzinho simples onde você
consolida toda a documentação do projeto. (EA1).

Figura 15 – Fases do Projeto após sua Aprovação para Execução

Fonte: Elaboração própria.

A verificação do resultado do projeto ocorre pelo menos em dois momentos. Após a
Fase 7, conforme a Figura 15, o projeto é entregue para operação e é verificada sua
operabilidade e atendimento às questões de segurança. O procedimento de fluxo de projeto
prevê a realização de medição formal do resultado proposto pelo projeto após seis meses de
sua entrada em operação, no entanto, na prática isso não é sistematicamente feito para todos
os projetos. A medição do resultado do projeto depende de suas características, podendo ser
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obtida logo após a sua entrada em operação ou demandar algum tempo, como é o caso de
projetos que objetivam impactar positivamente algum KPI corporativo ou da área.
Outros indicadores de sucesso do projeto são o próprio orçamento e o prazo. O
orçamento tem um controle mais rigoroso, mesmo porque o sistema de gestão corporativo não
permite incluir despesas que passem de 10% do valor previsto. Caso haja necessidade de
aumento de verba para o projeto, ela deve ser feita formalmente por meio do padrão de
solicitação de revisão de escopo. Dependendo do caso, a decisão pode ser direcionada para a
abertura de um projeto novo. No entanto, a percepção de sucesso do projeto não é voltada
apenas para atendimento de prazo e custo do projeto. A solução efetiva do problema tratado
pelo projeto e a não ocorrência de acidentes, especialmente relacionados à segurança pessoal,
são também apontados como resultados de um projeto bem-sucedido adicionalmente ao custo
e ao prazo.

4.1.3 Gerenciamento do portfólio de projetos
O gerenciamento de portfólio de projetos do Caso 1 é realizado pelo GEN1. O Caso 1
possui um portfólio de projetos que gira em torno de R$ 18,6 milhões de reais por ano
distribuídos em cerca de 25 projetos que variam de aproximadamente R$ 300 mil a R$ 3
milhões.
O gerenciamento de portfólio de projetos é reconhecido no Caso 1 como uma prática
importante por todos os entrevistados, com a percepção comum de que ele permite a visão do
todo facilitando a priorização dos recursos para os projetos. Além desta visão comum, outros
aspectos foram elencados como vantagens deste gerenciamento centralizado:
a) melhora o entendimento das necessidades das outras áreas por meio das discussões
para priorização do portfólio de projeto, incentivando apoio mútuo na defesa pela
aprovação do projeto;
b) facilita a comunicação, para a estrutura, sobre o portfólio de projetos priorizado
bem como a importância dos projetos;
c) facilita o trabalho gerencial de alocação de mão de obra;
d) organiza as informações, facilitando a visão do que está evoluindo ou não e com
isso a compreensão das necessidades de ajustes de recursos humanos e financeiros
para suportar o atendimento das metas de custo, prazo e produto dos projetos;
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e) meio para atingir resultados.

4.1.3.1 Seleção do portfólio de projetos

4.1.3.1.1 Categorização dos projetos
O documento “Directive – Capital Expenditure – Approval process and Controlling of
CapEx”, que é válido para todas as unidades fabris da ME, padroniza formalmente
planejamento, orçamentação, aplicação, níveis de aprovação (limites de competência),
realização e controle de despesa de capital para ativos tangíveis e intangíveis (CapEx),
metodologias de comparação entre projetos, classificação dos projetos de investimentos, bem
como sua categorização e subcategorização de acordo com o objetivo principal do projeto.
As subcategorias associadas à categoria formal “Melhoria de Produtividade” são
informais, ou seja, praticadas no Caso 1 e não no documento formal que padroniza o processo
de aprovação e controle do CapEx. A Figura 16 apresenta a classificação, as categorias e
subcategorias formais e informais de projetos de investimentos no Caso 1.

Figura 16 – Classificação e Categorização de Projetos de Investimentos no Caso 1
CLASSE SUSTENTABILIDADE
Categoria: Manutenção
da Planta
• Subcategroia: Reparo /
Substituição
• Subcategoria: Serviço /
Inspeção
Categoria: Requisitos
• Subcategoria:
Regulatório
• Subcategoria:
Companhia

CLASSE - SUPORTE À
PRODUÇÃO

CLASSE MODIFICAÇÃO

Categoria: Setup da
Produção

Categoria: Melhoria da Qualidade de
Produto

Categoria: Limpeza

Categoria: Melhoria da Produtividade
• Subcategoria: Confiabilidade
• Subcategoria: Eficiência Energética
• Subcategoria: Aumento de capacidade
da área de acabamento
Categoria: Expansão
Categoria: Experimento / Testes
Categoria: Desmontagem / Demolição

Fonte: Elaboração própria.
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4.1.3.1.2 Critérios e metodologias de comparação de projetos

As metodologias para comparação entre projetos utilizadas no Caso 1 são baseadas em
métodos estratégico e financeiro com abordagem híbrida, ou seja, com dados de entrada
qualitativos e quantitativos gerando resultados quantitativos. Portanto, há uma combinação de
métodos que, para projetos acima de € 1 milhão, estabelecido no documento acima
mencionado, possuem seus valores estratégicos e econômicos calculados para permitir
comparação entre os projetos propostos. Estes valores são plotados num gráfico com dois
eixos (eixo X – Valor Econômico e eixo Y – valor Estratégico), nomeado de Diagrama do
Portfólio, no qual, então, eles são comparados para seleção. No entanto, projetos com apelo
econômico, independentemente dos seus custos, devem ter seus valores econômicos
calculados para permitir sua comparação na categoria em que está cadastrado.
O único critério formal e quantitativo adotado para os projetos do Caso 1 abaixo de € 1
milhão é o relacionado ao valor econômico do projeto, como mencionado no parágrafo
anterior, e que é calculado por uma área da ME fora do Caso 1. O Caso 1 pode calcular para
ter uma ideia dos resultados e proceder as mudanças no planejamento possíveis para torná-lo
atrativo economicamente antes de enviar a proposta para aprovação pela UN, utilizando o
mesmo programa de cálculo. A ênfase da seleção do portfólio é dada pelas categorias, que são
padronizadas, e pelas prioridades estratégicas definidas pelo SMG1. No entanto não existe um
conjunto de critérios por categoria e uma metodologia que permita comparação dos projetos
com base nesses critérios nos vários níveis de peneiramento aos quais os projetos são
submetidos (abordados na subseção seguinte), de forma a permitir uma comparação isenta
entre os projetos.
O Project Justification (PJ), que é o documento que aprova o projeto para ir para a
fase conceitual, apresenta as seguintes informações: categoria do projeto, descrição do
problema que o projeto visa resolver e seus impactos, objetivos em relação à categoria, dentre
outras técnicas e financeiras. Um critério qualitativo comum a todos os níveis de
peneiramento é a aderência da ideia/projeto aos objetivos estratégicos, pois apesar desta
informação não estar explícita no PJ, as lideranças entrevistadas, SMG1, GPR1 e GEN1,
avaliam esta aderência para aprovação deste documento.
A depender de quem está liderando a proposta dos projetos e da categoria, pode haver
o uso de algum critério quantitativo, que é o caso, por exemplo, dos projetos na subcategoria
confiabilidade, para a qual é utilizada a metodologia “Seis Sigma” para seleção dos projetos.
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Outro fato é que na reunião multifuncional para seleção final da proposta dos projetos a levar
para o SMG1, há a pressão da produção para aprovação de determinado projeto argumentando
sobre os riscos e seus impactos da sua não-execução, posicionando-se favorável a não
aprovação do projeto, desde que todos se responsabilizem pela decisão caso os riscos se
materializem.

4.1.3.1.3 Peneiramento dos projetos

Para que haja o peneiramento de projetos, antes se faz necessário que haja ideias ou
propostas de projetos. Existe estímulo por parte das lideranças do Caso 1 (SMG1 e gerentes
funcionais) para que as equipes operacionais gerem ideias baseadas nos objetivos estratégicos
definidos para a unidade fabril. Com isso, as ideias geradas já nascem alinhadas com estes
objetivos. Existem vários mecanismos e fontes para geração de ideias de projetos, ainda que
não haja procedimento formal para isso, que são: i) análise de modificação na fábrica; ii) estudos
HAZOPs; iii) solicitação pelo SMG1 de plano plurianual de investimento por meio de estudo de uma
situação específica que precisa melhorar (automação e elétrica por exemplo); iv) solicitação pelos
gerentes funcionais, para atender aos objetivos estratégicos definidos para o período; v) reuniões da
CIPA; vi) estudos de confiabilidade da planta; vii) análise de solução de problemas na área industrial e
viii) soluções adotadas em outras unidades fabris da UN que se aplicam ao Caso 1.

Existe a prática de peneiramento das ideias para aprovação do portfólio de projetos pelo
SMG1 que o submeterá à aprovação da UN, que também não segue um procedimento formal,
mas que é observada a aderência dos projetos aos objetivos estratégicos. Basicamente este
peneiramento ocorre em dois níveis:
a) nível operacional, aqui definido como o nível dos engenheiros líderes de projetos, na
qual, a partir de uma demanda da área para atendimento aos objetivos estratégicos do
Caso 1, elencam-se ideias que são julgadas mais relevantes para aquele atendimento;
b) gerentes funcionais fazem um filtro em suas áreas das ideias propostas pelas suas
equipes com base nos objetivos estratégicos para o ciclo em questão.
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4.1.3.1.4 Seleção ótima e ajuste do portfólio

Existe um marco que é o momento da aprovação do portfólio plurianual de projeto
com visão de longo prazo (cinco anos). Isto ocorre no final do primeiro semestre do ano
anterior, com maior detalhamento para o ano seguinte, ou a cada mudança de estratégia da
organização, para o atendimento de suas demandas. Após o peneiramento no nível das
gerências, os gerentes funcionais e convidados integrantes das áreas se reúnem para selecionar
o portfólio de projetos a ser apresentado para aprovação do SMG1. Neste momento os
projetos, já categorizados, são selecionados com base nas informações disponíveis, que
podem estar mais ou menos detalhadas.
Não há critérios e metodologias específicas para esta seleção. A orientação de
prioridade para seleção é dada pelas próprias categorias de acordo com a sua relevância para
os objetivos estratégicos, conforme apresentado anteriormente na seção 4.1.1.1, seu retorno
financeiro, quando aplicado, e poder de argumentação do solicitante. Quando há resistência na
seleção de projetos na área de produção, dependendo do projeto, a área expõe os riscos da não
execução para que todos assumam a responsabilidade da não seleção dele.
Para entrar no portfólio do Caso 1, basta que a ideia esteja aprovada no Gate 0. Isto faz
com que o nível de informação dos projetos em disputa não seja o mesmo. Então, na prática, o
portfólio de projetos é composto por um mix de:
a) ideias aprovadas no Gate 0 para gerar o PJ;
b) projetos com PJs aprovados no Gate 1 para elaboração do projeto conceitual para aprovação no
Gate 2;

c) projetos com conceito aprovado, em levantamento de informações para aprovação da
sua execução no Gate 3, por meio da Appropriation Request (AR) e
d) projetos em andamento (AR aprovada) que iniciaram sua execução no próprio ano ou
em anos anteriores.
O portfólio de projetos é considerado balanceado se ele é voltado, em sua maior parte,
para o atendimento aos objetivos estratégicos prioritários para o Caso 1, se os recursos
humanos estão disponíveis para estes atendimentos e se o risco para o negócio é aceitável. No
entanto, não há uma avaliação estruturada desse balanceamento.
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4.1.3.2 Monitoramento e Controle do portfólio de projetos

O monitoramento e controle do portfólio das unidades de negócio da ME é realizado
basicamente em quatro níveis: i) Nível da Região; ii) Nível Entre Unidades Fabris; iii) Nível Intra
Unidade Fabril e iv) Nível da Gerência Funcional. Nos três primeiros níveis a frequência das

reuniões é mensal. No último, cada gerência tem sua prática estabelecida. O Apêndice C
apresenta um maior detalhamento das características de monitoramento e controle dos níveis
i), ii) e iv). O Nível Intra Unidade Fabril será mais detalhado nesta seção por ser realizado
integralmente no Caso 1 e estar no nível do gerenciamento de portfólio de projetos da unidade
fabril.
No Nível Intra Unidade Fabril de monitoramento e controle, todos os projetos são
centralizados num único portfólio para gerenciamento e que fica sob a responsabilidade do
GEN1. Os projetos, são gerenciados pelos engenheiros das gerências de engenharia, produção
e manutenção. No entanto, os avanços físico e financeiro destes projetos são informados ao
GEN1 que organiza as informações para ter a visão do desempenho do portfólio de projetos
como um todo. Reuniões mensais são coordenadas pelo GEN1 com todos os outros gerentes
funcionais, líderes de projetos, engenheiros convidados e SMG1. Nesta reunião, o
desempenho do portfólio de projetos é avaliado em termos de avanço físico e financeiro:
a) avanço físico dos projetos em cima dos marcos do cronograma, que são basicamente os
gates do planejamento e as fases da execução do projeto apresentados na Figura 14 e na
Figura 15, excluindo o Gate 0, já que não faz parte do procedimento formal da
empresa, tendo sido originada pela pesquisa de campo;
b) avanço financeiro mensal para orçamento e custos realizados e a projeção da tendência
dos gastos futuros que é realizada trimestralmente.
Em função do desempenho físico e financeiro pode haver:
a) necessidade de realocação de recursos humanos entre os projetos ou aquisição de
recursos adicionais para condução dos projetos em atraso e/ou;
b) necessidade de redução ou de aceleração no ritmo de execução dos projetos, bem como
interrupção ou colocação dos mesmos em espera.
O desempenho de prazo do portfólio de projetos é o mais difícil de ser alcançado, tendo
em vista algumas dificuldades como:
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a) restrição de recursos humanos, apesar dos esforços empreendidos na sua priorização
frequente para planejamento e execução de projetos;
b) pouca experiência na elaboração de cronogramas realistas;
c) atendimento às necessidades do gerenciamento do portfólio de projetos pela área de
compras, pois esta é centralizada em outro estado para atendimento às três unidades
fabris da regional causando descompasso entre as prioridades da área de compra
centralizada e a do gerenciamento de projetos do Caso 1.
O desempenho de prazo acaba por influenciar também o desempenho de custo, tendo em
vista que o atraso do projeto individual acarreta menor desembolso mensal de cada projeto,
refletindo no desembolso do portfólio de projetos, que é dado pela soma do desembolso
mensal de todos os projetos.
A manutenção do alinhamento estratégico do portfólio de projetos ao longo do ciclo (entre
as aprovações formais do orçamento) é realizada mensalmente nas reuniões de avaliação do
desempenho do portfólio, que ocorrem nos vários níveis, como mencionado anteriormente, e
consolidada na reunião mensal de gerenciamento do portfólio de projeto. Projetos podem ser
colocados em hold (espera), postergados, acelerados ou mesmo cancelados, de acordo com os
resultados que ele estiver apresentando e/ou seu impacto no portfólio e/ou mudança de diretriz
estratégica da organização.
Algumas dificuldades foram apontadas para manutenção do alinhamento estratégico do
portfólio de projetos, não diretamente associadas ao alinhamento com os objetivos
estratégicos, mas a outras questões que acabam por influenciar o atendimento destes objetivos
no prazo requerido, como:
a) conflito de prioridades entre atividades relacionadas aos projetos e atividades do dia a
dia devido às contingências que surgem no dia a dia das atividades funcionais, levando
ao risco do atendimento de prazo do projeto e retardando o alcance do objetivo
estratégico pretendido;
b) limitação de recursos para desenvolvimento do projeto nas suas várias fases em
diferentes áreas;
c) pouca experiência em gerenciamento de projetos e em engenharia de parte da equipe.
A qualquer momento um projeto ou ideia nova pode ser apresentado ao SMG1 se for
julgado que não é possível esperar para que esse projeto ou ideia entre nos pedidos para o
próximo ciclo. Em geral não há necessidade do SMG1 solicitar verba adicional. Ele tem
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autonomia e flexibilidade para decidir, dentro da verba aprovada de investimento para o ano,
desde que não comprometa os compromissos que assumiu com a organização. Além disso, é
observada a relevância estratégica do projeto para a empresa.
Em relação à priorização da execução dos projetos, não há uma regra comum que atenda
à todas as situações, mas em geral, quando há disputa de prioridades de recursos para
execução de projeto, projetos relacionados aos HAZPOs ou melhoria de segurança têm
preferência, mantendo a coerência com a priorização da organização para as questões de
segurança. Alguns projetos fazem parte do mesmo objetivo macro, como é o caso do plano
estratégico de automação. Este plano, por exemplo, foi uma solicitação específica do SMG1
para o engenheiro de instrumentação/automação, que o elaborou juntamente com outros dois
engenheiros. Neste caso, a priorização dos projetos que compõem este plano é feita com base
na obsolescência e nos impactos para melhoria de segurança.
Cada um dos líderes, ou também denominados donos dos projetos, podem ter critérios
diferentes de priorização para a execução deles, podendo variar de acordo com as naturezas
dos projetos e a preferência do líder em questão. Basicamente estes critérios podem estar
relacionados a: i) se o objetivo do projeto é segurança e dependendo da urgência de sua
execução; ii) se o objetivo é melhorar a qualidade, especialmente se estiver relacionado à
reclamação de cliente; iii) maior prazo e complexidade da montagem; iv) o que tem mais
informação; e v) o que é mais fácil para executar.
O que é prática comum, independente de quem lidera o projeto, é que a decisão é em
colegiado e validada nas reuniões mensais de acompanhamento dos projetos, liderada pelo
GEN1. Além disso, outra prática comum a todos os líderes de projetos, gerentes e SMG1 é
que, em conflitos de recursos, os projetos relacionados à segurança, em especial os voltados
para certificação de processo da planta por parte do Caso 1, são priorizados. Também é
prática comum a análise da interdependência e sinergia entre projetos de forma a orientar a
sequência de execução para minimizar o tempo do projeto e/ou reduzir o impacto na produção
e/ou reduzir custos de projetos. Um exemplo é negociar com fornecedores projetos similares,
contratar mão de obra específica para uma determinada especialidade para vários projetos,
negociação com a área de produção para aproveitar as paradas programadas para realização de
montagens possíveis etc.
O aperfeiçoamento do gerenciamento de portfólio de projetos foi percebido por meio de
algumas iniciativas relatadas, não existindo no entanto, uma prática ou procedimento que
oriente uma discussão sistemática para isso. As iniciativas relatadas foram: a aprovação da
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AR em meio eletrônico em substituição ao meio impresso, dando maior agilidade nesta etapa;
e a antecipação do envio para a unidade de negócio das demandas de investimento para o
Caso 1 de forma a agilizar o processo de aprovação e também de execução dos projetos. Estas
iniciativas, vão ao encontro da necessidade de melhorar o atendimento de prazo e desembolso
anual dos investimentos, em consequência, o retorno do investimento financeiro e/ou
estratégico.
Como oportunidade de melhoria foi mencionado que há necessidade de antecipação do
processo de aprovação para melhorar o atendimento de desembolso anual, não
necessariamente com a mesma proposta de prazo. No entanto, os principais fornecedores de
recursos humanos internos para planejamento e execução dos projetos do Caso 1, o GEN1 e o
GPR1, reconhecem que as limitações de recursos dificultam esta antecipação.

4.1.4 Elementos de suporte para o alinhamento estratégico do gerenciamento do
portfólio de projetos

4.1.4.1 Alinhamento organizacional

O gerenciamento do portfólio de projetos está centralizado no segundo nível na
hierarquia da empresa, no qual o gerente de portfólio, que é o gerente de engenharia (GEN1),
se reporta diretamente ao Site Manager, estando no mesmo nível dos gerentes funcionais. O
organograma do Caso 1 é observado na Figura 12. O GEN1 realiza o monitoramento e
controle interno do portfólio de projetos e também é um dos aprovadores dos projetos. Além
disso, o GEN1 organiza as informações do portfólio selecionado para a unidade fabril para
aprovação final da UN e comunicações mensais com o responsável por investimentos em
projetos da LATAM. O gerenciamento de portfólio é considerado uma função estratégica para
a empresa.
A equipe da engenharia de processo que detém as informações básicas para elaboração
dos projetos (PJ) está inserida na gerência de produção, disputando prioridades com o dia a
dia da produção, portanto, fora da área de engenharia, que é a área que gerencia o portfolio de
projetos. Este fato, apesar de todos os esforços empreendidos de priorização no dia a dia, gera
dificuldades em atender os prazos das informações não apenas para seleção dos projetos, mas
também de todas as etapas de sua execução.
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O portfólio de projetos é selecionado com níveis de detalhamento de informações
diferenciados entre os projetos. Se necessário, pode ser solicitada verba para estudo da
alternativa de solução a ser adotada no projeto para levantamento das informações mais
detalhadas para tomada de decisão sua aprovação no Gate 2. Apesar disso, existe um mínimo
de informações padronizadas pela ME necessárias para aprovação da entrada da
ideia/proposta de projeto no portfólio de projetos, que devem constar do PJ.
A área de compras para projetos de investimentos está centralizada em outro Estado
para atendimento às três unidades fabris da UN, causando descasamento de prioridades entre
esta área e as necessidades do gerenciamento de portfólio de projetos, não apenas para
informações para seleção de projetos, mas também para sua execução. O gerenciamento de
projetos é descentralizado, havendo gerentes de projetos nas áreas de operação e manutenção
que se reportam à gerência de produção (engenheiros) e gerentes de projetos na gerência de
engenharia (engenheiros).

4.1.4.2 Gerenciamento de risco

O gerenciamento de risco do projeto é estruturado para os riscos técnicos do projeto e
padronizado no fluxo do documento “CapEx Management”. Este documento exige a
identificação dos riscos para segurança de processo, pessoal e de meio ambiente, bem como a
necessidade de definição de ações para seus tratamentos. Existe o processo de certificação das
unidades de processo em quatro níveis A1, A2, A3 e A4. Em cada fase do projeto, um ou dois
níveis é ou são alcançados até a total certificação da modificação ou nova instalação. Este
processo de análise e tratamento de riscos técnicos exige discussão multidisciplinar em
reunião formal com registro para todos os níveis e para os níveis A3 e A4, adicionalmente,
são colhidas as assinaturas dos envolvidos.
Quanto ao gerenciamento de risco de o projeto não resolver o problema a que se
propõe, não há uma padronização ou uma prática comum estabelecida. Porém, durante a fase
2, quando da definição de alternativas para o conceito do projeto, a análise deste risco acaba
sendo feita como um critério, ainda que qualitativo e informal, para aprovação do projeto para
a fase seguinte, no gate 2. Outra oportunidade em que este risco é analisado, também de
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forma não padronizada, ocorre durante a Fase 3, na qual se avança no projeto básico e início
do detalhamento para aprovação para o detalhamento e execução do projeto no gate 3.

O gerenciamento de risco do portfólio de projetos é voltado para o risco do atendimento do
desembolso anual previsto, que depende do avanço físico dos projetos do portfólio. Porém,
não há um documento formalizando este gerenciamento. A prática estabelecida para lidar com
estes riscos parte da atuação dos líderes dos projetos quando do controle dos projetos que
gerenciam.

4.1.4.3 Formalização
O documento “Directive – Capital Expenditure – Approval process and Controlling of
CapEx”, que é válido para todos as unidades fabris da ME, é um importante documento de
formalização do gerenciamento de projetos e de portfólio de projetos. Este documento
padroniza formalmente o planejamento, a orçamentação, a aplicação, os níveis de aprovação
(limites de competência), a realização e controle de despesa de capital para ativos tangíveis e
intangíveis (CapEx), as metodologias de comparação entre projetos, a classificação dos
projetos de investimentos, bem como sua categorização e subcategorização de acordo com o
objetivo principal do projeto. A ME promove auditorias regulares nas unidades fabris para
verificação do cumprimento deste procedimento, que é realizada por pessoa fora da unidade
fabril. O nível de formalização e controle é maior para projetos acima de € 1 milhão. O
controle do custo do projeto é realizado em sistema de gerenciamento corporativo e a
liberação da verba só é feita por pessoa autorizada após sua aprovação formal e cadastro neste
sistema.
A formalização, desde a organização da ideia de projeto até sua entrega para a
operação, passando por vários Gates decisórios entre as fases de planejamento e execução do
projeto, está documentada num fluxo em planilha Excel nomeado CapEx Management. A
Figura 14 e a Figura 15 apresentam um resumo deste fluxo. O GEN1 promove treinamento on
the job dos gerentes de projetos neste fluxo. Este fluxo é oriundo do documento mencionado
no parágrafo anterior. Foi criada uma flexibilidade em relação a este fluxo para projetos
menores e simples, ainda não formalizada, para agilizar suas execuções. Esta flexibilização
foi motivada pela restrição de recursos para cumprimento na íntegra do fluxo completo.
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Existem reuniões formais regulares para todas as fases do projeto, para o seu
gerenciamento individual. As reuniões são multifuncionais e as decisões são compartilhadas,
especialmente as técnicas e as de solução de conflito de prioridade de recursos para atividades
relativas aos projetos. No ambiente do Caso 1 não existe a formalização de um comitê de
investimento, que, no entanto, é formalmente utilizado para grandes projetos, que neste caso,
conta com a participação de um representante do Caso 1.
O gerenciamento de portfólio de projetos no seu dia a dia, com relação ao processo de
seleção do portfólio, seu monitoramento e controle, não é formalmente procedimentado no
Caso 1. No entanto, existe um padrão de prática estabelecido que é considerado fundamental
para o resultado do portfólio, especialmente para o monitoramento e controle do seu
alinhamento estratégico, alocação e priorização de recursos humanos para as atividades de
projeto. Todos os projetos são considerados no mesmo portfólio e reuniões formais e
informais são realizadas para seu monitoramento e controle. As reuniões informais podem ou
não ser multifuncionais para alguma decisão técnica ou de alocação de recursos para projeto,
que depois são validadas em reuniões formais mensais multifuncionais de gerenciamento do
portfólio de projetos ou de gerenciamento do projeto, estas últimas reguladas pelo fluxo
CapEx Management. As reuniões mensais de gerenciamento de portfólio de projetos, apesar
de regular e com participação de integrantes fixos e convidados específicos, não possui
registro em ata. Cada um se responsabiliza pelas ações que lhe coube realizar.
O Caso 1 opera no seu dia a dia com muita informalidade no que se refere às relações
interdepartamentais, tanto na horizontal quanto na vertical. Os gerentes de projetos possuem
liberdade de transitar pelas outras áreas para negociação de recursos humanos para os
projetos, sendo diretamente com o recurso ou por meio da gerência, dependendo da atividade
a ser afetada no dia a dia. Tanto o SMG1 quanto o nível gerencial estimulam este
comportamento para o bom andamento dos projetos, que possuem nesta unidade fabril sua
maior restrição nos recursos humanos, não apenas para os gerentes de projetos, mas para
todos. Há relatos de reuniões de corredor, de busca por informação e ajuda a pares, chefes e
subordinados tanto pela proximidade física dos postos de trabalho quanto da abertura para a
comunicação, independente do nível hierárquico.
A integração do gerenciamento do projeto e do gerenciamento do portfólio de projeto
ocorre de várias formas: i) decisões estratégicas sobre o portfólio de projetos direcionam que
projetos serão afetados, por exemplo em situações de necessidade de redução de verba para
investimento após aprovação do portfólio; ii) análise em gates do projeto, especialmente até
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sua aprovação para execução (Gate 3) pode levar o projeto a ser descontinuado, acarretando
em decisões também sobre o portfólio, por exemplo antecipações de outros projetos ou
mesmo entrada de novos projetos; iii) informações regulares do desempenho físico e
financeiro dos projetos, em suas várias fases, para o gerenciamento do portfólio de projetos
avaliar seu próprio desempenho, que pode levar a decisões sobre algum projeto e iv) conflitos
de prioridades de alocação de recursos para o projeto, seja com atividades do dia a dia ou com
atividades para outros projetos, que, por meio da visão do todo, facilitada pelo gerenciamento
do portfólio, ajuda a resolver de forma a alocar o recurso para o projeto mais prioritário.

4.2 Análise within case: Caso 2

O Caso 2 é uma joint venture entre duas empresas, uma brasileira (28%) e a outra
européia (72%). Esta última será referenciada neste documento como “Controladora dao Caso
2” ou simplesmente “CE-2”. A fábrica brasileira, localizada na Região Nordeste, é uma das
três fábricas que a CE-2 possui no setor químico, sendo as outras localizadas na Europa e na
América do Norte. A CE-2 é uma companhia global atuando em todas as fases da cadeia de
valor do petróleo. Possui mais de 80 anos no mercado, está presente em 12 países, emprega
mais de 11.000 funcionários no mundo e é líder mundial de um dos produtos produzidos no
Caso 2. A sócia minoritária é uma empresa do setor petroquímico e uma das fornecedoras de
uma das principais matérias primas para o Caso 2. O produto gerado por esta empresa é
vendido para outras companhias, as quais o manufaturam e o repassam ao consumidor final.
Atualmente, o Caso 2 está em fase de expansão de sua capacidade produtiva em cerca
de 27%. A organização do Caso 2 está apresentada na Figura 17, na qual estão destacadas as
posições referentes aos entrevistados na pesquisa de campo.
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Figura 17 – Organograma do Caso 2

Fonte: Elaboração própria.

4.2.1 Direcionamento estratégico do portfólio de projetos

O direcionamento estratégico para o Caso 2 é dado por seu planejamento estratégico,
que é realizado internamente com a participação dos diretores, dos gerentes, de todos os
coordenadores e de especialistas convidados. O nível de participação interna gira em torno de
20% do número de empregados. Todo o processo de planejamento é facilitado pela área de
Proteção Ambiental, Segurança e Qualidade (PSQ), que utiliza metodologia do BSC
(Balanced Scorecard) para desdobramento das estratégias em objetivos estratégicos e suas
respectivas iniciativas, que incluem os projetos de investimentos e indicadores. São realizados
ciclos de desenvolvimento das estratégias anualmente, sendo que a cada três anos é realizado
o ciclo completo (análise de fenômeno, revisão da política, missão, visão, swot, pequenas
estratégias setoriais, individuais e análise crítica, para gerar aprendizado para o ciclo seguinte)
e nos outros anos o ciclo parcial, a partir da fase de revisão da política. O horizonte do
planejamento, independente se o ciclo é o completo ou o parcial, é de cinco anos a partir do
ano seguinte ao planejamento, inclusive para os projetos de investimento, no qual as
iniciativas possuem um maior detalhamento para o primeiro ano.
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Os objetivos estratégicos gerados direcionam a seleção do portfólio de projetos, no
qual cada projeto possui um código que o associa ao seu respectivo objetivo estratégico. Mais
de 90% dos projetos são voltados para a área industrial, cujos principais objetivos a alcançar
são: atendimento à legislação (segurança, saúde, meio ambiente), retorno financeiro (aumento
da eficiência energética e outros), manutenção de ativos e ampliação da fábrica. De acordo
com o cenário de mercado, pode ser disparado um projeto de grande porte para ampliação da
fábrica, como o que está ocorrendo no momento, ou projetos de diversificação do negócio.
Nestes últimos casos, estas diretrizes são discutidas no nível da CE-2 com a participação do
Diretor Geral do Caso 2.
Os objetivos estratégicos possuem pesos iguais no que o Caso 2 chama de “ Vitrine
Estratégica”. No entanto, ocorre uma priorização entre eles quando da definição do plano de
indicadores e metas das áreas de acordo com a importância da área para a realização de cada
objetivo. No caso do portfólio de projetos, dada a sua maior aplicação na área industrial, a
primeira prioridade é atendimento à legislação (segurança, saúde e meio ambiente), seguida
de retorno financeiro. A formalização dos pesos entre os objetivos estratégicos se dá na hora
de definir os pesos dos indicadores, metas setoriais e individuais para avaliação de
desempenho do profissional. A prioridade dada para as questões de segurança é visível nos
níveis entrevistados e parece fazer parte da cultura da empresa, influenciando diretamente as
ações do dia a dia, bem como a priorização do portfólio de projetos, como observado nos
relatos a seguir:

Os acionistas dizem que se eles tiverem que aplicar dinheiro nesse negócio às custas de
machucar alguém eles aplicam em outra coisa e não em petroquímica. Isso está muito claro na
mente da gente e esses investimentos são sempre priorizados. (GFA2).

[...] itens ligados à legislação, que são compulsórios. [...] Por exemplo, um caso de melhoria
na emissão de um produto tóxico, não se discute um milionésimo do tempo que se discute
outro projeto porque existe uma imposição de uma norma ou uma legislação. (CEP2).

Nossa preocupação número um é segurança. (CTR2).

A segurança é o nosso primeiro valor na companhia. Isso não é discurso, não é demagogia.
Está no sangue e tem que estar no sangue de todo trabalhador aqui da empresa, se não, não
serve. Não adianta a gente produzir, ampliar, ganhar muito dinheiro e ter alguém se
acidentando, com doença ocupacional. (PSQ2).
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4.2.2 Estratégia do gerenciamento de projetos

O gerenciamento de projetos do Caso 2 é estruturado para os projetos industriais, sob
responsabilidade do CEP2, para os quais um sistema informatizado MPP (Modificação de
Processo e Projeto) guia sua execução em fases, desde o início ao seu as built, ou seja, após
entrega e validação com o cliente e ajuste na documentação final de todas as mudanças
realizadas. Além disso, o sistema controla o fluxo de aprovações de documentos, guarda-os,
gerencia modificações nos documentos de projetos e outros tipos de documentos
relacionados, como por exemplo, um procedimento padrão de operação. Ao ser aprovado, o
projeto é cadastrado no sistema e recebe um código que o associa à estratégia e ao objetivo
estratégico que visa atender. Não há uma formalização de gerenciamento da execução do
projeto em gates decisórios quanto à sua continuidade ou não. As passagens de uma fase para
outra possuem avaliações técnicas, especialmente as relativas às questões de segurança
(pessoal, ambiental e ocupacional). Uma pessoa da equipe do CEP2 é responsável pelo
sistema, desde a introdução de melhorias até acompanhar o andamento do fluxo dos projetos,
alertando o responsável caso o projeto esteja parado em algum ponto do fluxo aguardando sua
aprovação.
Todo projeto selecionado pelo Caso 2, para compor o portfólio, deve possuir uma
“Memória do Investimento”. Neste documento, que faz parte das informações levadas para a
CE-2 para aprovação final, são informados, além do nome do projeto: i) introdução, onde é
apresentada a justificativa do projeto, ii) objetivo do investimento, que é associado ao projeto
que ele pretende atender, iii) alcance do projeto, em que é apresentado resumidamente o
escopo do projeto, iv) investimento total, onde o custo global do investimento é apresentado,
v) rentabilidade, caso o projeto apresente incentivo financeiro e vi) prazo de execução, em
meses, a partir do momento de sua aprovação.
Um aprendizado incorporado às práticas do Caso 2 foi a realização do Front End
Engineering Design (FEED) para projetos maiores que R$ 1 milhão, pois dá maior precisão
ao orçamento do projeto para a sua aprovação final, melhorando o desempenho de custo, que
era um indicador que apresentava dificuldades para ser atendido dada a pouca precisão do
orçamento dos projetos quando de sua aprovação.
A verificação do resultado do projeto é feita em três momentos e sob três perspectivas.
Num primeiro momento é verificada a operabilidade dele, quando o sistema entra em
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funcionamento, e quem dá o aceite é a operação. Num segundo momento, a engenharia
verifica se o sistema está operando dentro dos parâmetros especificados. Num terceiro e
último momento, caso o projeto esteja associado à algum indicador de desempenho da área ou
da empresa, aguarda-se um determinado tempo para que o resultado seja confirmado.
Apesar de não ser sistemática, nem para todos os projetos, os investimentos,
associados a algum KPI, têm seu resultado divulgado em pelo menos dois fóruns internos.
Um destes fóruns é a reunião de Planejamento e Controle, que ocorre mensalmente. Nesta
reunião é feita uma apresentação menos aprofundada tecnicamente, devido seu público
diversificado, e para projetos de maior impacto, especialmente em consumo de matéria prima.
O outro fórum é a Reunião da Planta, com frequência de duas vezes por semana, que é mais
técnico e composto apenas da gerência de fabricação, no qual projetos menores são
apresentados em maior detalhe e em grande parte sob demanda dos usuários.
A medida de desempenho dos projetos de investimento é dada por indicadores e metas
relativos a prazo e a custo. Estas perspectivas são primordiais, no entanto, o entendimento
sobre o que é sucesso de um projeto vai além destes indicadores e varia de acordo com o
entrevistado. Outras perspectivas apontadas que refletem o sucesso de um projeto são:
segurança, meio ambiente, qualidade, apresentar os resultados propostos e moral da equipe.
Não há uma sistemática de medição destas outras perspectivas e para algumas delas não há
parâmetros de medição, como qualidade e moral.

4.2.3 Gerenciamento do portfólio de projetos

O gerenciamento do portfólio de projetos no Caso 2 é realizado pelo Coordenador da
Engenharia de Produção (CEP2), que se reporta ao Gerente de Fabricação (GFA2). O
Controller (CTR2), que se reporta ao Diretor Geral (DG2) e ao Diretor de Administração e
Gestão (DAG2), responde também pela assessoria jurídica e pela contabilidade e atua, em
relação ao portfólio de projetos, voltado para o monitoramento e controle de seu custo. O
gerenciamento da execução de todos os projetos industriais fica sob a responsabilidade do
CEP2, ainda que tenha sido solicitado por outras áreas. Já o gerenciamento da execução dos
projetos de TI fica sob a responsabilidade do coordenador da área de TI e assim por diante.
Porém, todos os projetos são centralizados num único portfólio de projetos.

87

O portfólio de projetos do Caso 2 situa-se na faixa R$ 10 – R$ 14 milhões por ano,
sendo que cada projeto tem um custo que pode variar de R$ 50 mil a R$ 3 milhões, com cerca
de 50 em execução simultânea. Os projetos industriais representam, no portfólio atual, mais
de 90% dos projetos do portfólio, seguidos dos projetos de TI (Tecnologia da Informação) e
de Suporte Administrativo. Em alguns anos o portfólio de projetos foi composto por 100% de
projetos industriais.
O gerenciamento de portfólio de projetos no Caso 2 é percebido por todos os entrevistados
como uma prática vantajosa, sendo que o principal benefício reconhecido por todos é a
possibilidade de visão do todo. Esta visão holística, permite o alcance de outros benefícios
relatados:
a) equilíbrar o atendimento entre os objetivos estratégicos;
b) evitar a seleção de projetos desnecessários;
c) controle financeiro;
d) verificar a interferência entre projetos em execução;
e) alocação assertiva dos recursos financeiros (onde e quando).

4.2.3.1 Seleção do portfólio de projetos

4.2.3.1.1 Categorização dos projetos

Os projetos são categorizados de acordo com as divisões estabelecidas pela CE-2. Esta
prática foi evidenciada nos depoimentos e na impressão direta do sistema realizada pelo
Coordenador da Operação durante a entrevista. As categorias são: Confiabilidade
Operacional, Continuidade Operacional, Melhoria das Plantas, Segurança Industrial,
Segurança Ocupacional, Meio Ambiente, Informática, Outros Investimentos e Verba DG
Novos Negócios. Estas categorias podem sofrer variações em sua terminologia ao longo do
tempo. Os projetos voltados para o aumento da eficiência energética são inseridos na
categoria Melhorias nas Plantas, projetos voltados para atendimento à legislação são inseridos
nas categorias pertinentes, por exemplo, o que visa atender a uma legislação ambiental é
inserido na categoria Meio Ambiente. Os projetos que dão retorno financeiro são alocados na
categoria técnica mais pertinente, por exemplo, um projeto voltado para aumento do tempo de
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operação da planta e que também prevê retorno financeiro é cadastrado na categoria
Continuidade Operacional.

4.2.3.1.2 Critérios e metodologia de comparação de projetos

Para projetos com retorno financeiro, existe o uso de abordagem quantitativa com uso
do método de análise financeira. O Caso 2 envia as informações para a CE-2 que faz todos os
cálculos financeiros gerando os parâmetros a serem utilizados para comparação com os outros
projetos com retorno financeiro. O MI (Memória do Investimento) apresenta, dentre outras
informações, o objetivo do investimento em relação ao que ele pretende atender, que é uma
indicação se está ou não alinhado a algum objetivo estratégico. Afora os cálculos financeiros
para projetos com retorno econômico, as categorias padronizadas pela empresa orientam a
ênfase para a seleção dos projetos, não havendo uma padronização de critérios qualitativos
e/ou quantitativos para comparação dos projetos por categoria.
As áreas utilizam critérios qualitativos ou quantitativos, dependendo do tipo de projeto
e da área solicitante. No caso de critérios quantitativos, estes estão voltados para o resultado
de algum KPI corporativo ou indicador da área, acompanhado regularmente, que o projeto
pretende melhorar. Na área industrial, que recebe a grande maioria dos projetos, é adotado um
critério qualitativo em que os solicitantes adotam três níveis de prioridades A, B e C, sendo A
o mais prioritário e o C menos prioritário. Na reunião multifuncional para seleção dos
projetos, há a pressão da área industrial solicitante pelos riscos e seus impactos da não
execução do projeto, que vai influenciar a percepção das outras áreas sobre nível de
prioridade adotado para o projeto.

4.2.3.1.3 Peneiramento dos projetos

A geração de ideias é estimulada por parte da liderança da empresa (DG, gerentes de
Linhas e Coordenadores), inclusive para projetos. Alguns mecanismos para geração de ideias
não são formais e surgem das atividades do dia a dia, relacionados aos objetivos estratégicos
ligados à área por meio dos KPIs. Outros são formais, como o planejamento estratégico, que
conta com a participação de todos os gestores da empresa para desdobramento dos objetivos
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estratégicos em indicadores e metas que podem requerer ações de investimento para seu
alcance. Existe o programa “Oficina de Ideias”, que se utiliza de um sistema informatizado
para premiação das melhores ideias implantadas, que pode ter sido por meio de um de projeto.
Antes de irem para a seleção final, no nível do Diretor Geral, as propostas de projetos são
peneiradas. Este processo de peneiramento ocorre pelo menos em dois níveis na gerência de
fabricação, que representa mais de 90% dos projetos do portfólio final, sendo que em alguns
anos chega a 100%:
a) nível da coordenação: As coordenações ligadas à gerência de fabricação selecionam as
propostas de projetos de suas equipes que levarão para priorização junto à gerência;
b) nível gerencial: O gerente de fabricação promove uma reunião para estimular ideias
novas e verificar o que já tinha proposto em anos anteriores, que não foi aprovado, que
vai ser mantido na lista para seleção final.

4.2.3.1.4 Seleção ótima e ajuste do portfólio de projetos

Todo ano é elaborado o PP5, que é o Plano de Projetos para cinco anos. Há um
detalhamento maior para o primeiro ano, que é o que efetivamente a CE-2 aprova, e uma
indicação das necessidades para os anos seguintes. É possível fazer deslocamentos de um ano
para outro, antecipando ou adiando, em função de mudanças de prioridades, que é analisada
de forma qualitativa ao chegar ao final do ano anterior. As prioridades que norteiam a seleção
dos projetos para o portfólio estão relacionadas aos objetivos estratégicos e a maior prioridade
é dada para projetos voltados para segurança, seguidos pelos projetos que dão retorno e por
último para substituição dos ativos da planta.
Após o peneiramento inicial nas áreas da gerência de fabricação, o gerente de
fabricação faz reunião com a participação de todas as suas áreas, que levam suas demandas
para discussão. Nesta reunião o GFA2 promove um brainstorming para elencar novas
propostas e em seguida comparar com as propostas existentes para fechar a lista de projetos
pela gerência de fabricação com base nos níveis de priorização A, B e C descritos na seção
anterior. Durante este processo é observada a sinergia e interdependência entre os projetos e
desta forma evitar que seja selecionado um projeto que se propõe a atender uma necessidade
que não existe mais, ou que não haja capacidade do sistema elétrico de absorvê-lo ou outra
restrição que alguma área pode detectar. Esta análise, no entanto, não segue um procedimento
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estruturado, ela é promovida pela experiência dos participantes com implantação de projetos
industriais. Daí o GFA2 promover reunião multidisciplinar para fazer esta priorização para a
etapa seguinte, descrita a seguir.
Quando cada área/gerência fecha sua lista de projetos propostos, o CEP2, organiza
reunião com todas as áreas da empresa para chegarem à seleção ótima. Feito isso, o passo
seguinte é avaliar a capacidade de execução dos projetos. Com a lista validada de acordo com
a capacidade de execução, o GFA2 leva para aprovação da diretoria geral com a participação
do CTR2, do CEP2, contabilidade e o gerente da revamp. A lista final é então organizada pelo
CEP2 com apoio do CTR2 para envio para aprovação da CE-2. Este processo ocorre entre
junho e agosto e a CE-2 devolve a pré-aprovação do portfólio de projetos por volta de
outubro/novembro, como parte do orçamento do Caso 2. No entanto, a aprovação dos projetos
para execução ocorre aos poucos e acontece ao longo do ano seguinte, comprometendo tanto a
realização do orçamento quanto do prazo de execução dos projetos. Não há procedimento
formalizado com métricas estabelecidas para o balanceamento do portfólio de projetos, mas
existe uma preocupação em solicitar recursos financeiros num nível em que haja capacidade
de recursos humanos para execução. Além disso, no peneiramento dos projetos da área
industrial, são observadas as sinergias e interdependências entre os projetos, como
mencionado anteriormente nesta subseção.

4.2.3.2 Monitoramento e Controle do portfólio de projetos

Todos os projetos fazem parte do mesmo portfolio de projetos, independente da área que o
executa. O monitoramento e controle do portfólio de projetos do Caso 2 são realizados em
quatro níveis:

a) nível da Coordenação: O coordenador da engenharia de produção (CEP2) é o gerente
de portfólio destes projetos. Ele faz um acompanhamento mensal com os gerentes dos
projetos, que são todos de sua área, emitindo um relatório mensal, no qual apresenta o
valor aprovado do projeto, o valor gasto, o valor comprometido, o valor não realizado,
os desvios e suas análises críticas. Os outros projetos estão distribuídos em algumas
outras áreas, cujos coordenadores são responsáveis pelo seu gerenciamento. No
entanto, todos os projetos fazem parte de um único portfólio, do qual o CEP2 é
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responsável pelos aspectos técnicos e financeiros para o público interno e técnico para a
CE-2;
b) nível do Controller (CTR2): Todos os projetos são centralizados num único portfólio
para gerenciamento de seu avanço físico e financeiro. O CTR2 tem a responsabilidade
de fazer a cobrança interna ao CEP2, com relação aos projetos industriais e aos outros
coordenadores que gerenciam projetos não industriais. Além disso, o CTR2 é
responsável por organizar as informações para fazer a comunicação com a área
financeira da CE-2;
c) nível das Gerências e Diretoria: Na reunião mensal de P&C (Planejamento e Controle),
da qual participam todos os diretores, gerentes e coordenadores, a cada dois meses, o
CEP2 apresenta o acompanhamento dos projetos maiores, mesmo de outra área, cujo
coordenador está presente para dar esclarecimentos. O foco do CEP2 é técnico nesta
reunião. O CTR2, três vezes por ano, nesta mesma reunião, apresenta as análises
críticas de todos os projetos com orçado, realizado, comprometido, avanço físico e
previsão de conclusão;
d) nível da Controladora do Caso 2: O CTR2 faz a prestação de contas para a CE-2 do
ponto de vista financeiro e o CEP2 do ponto de vista técnico do desempenho do
portfólio de projetos.
A priorização da execução dos projetos vai depender de quando o projeto será aprovado
para execução por parte da CE-2, da capacidade de execução das áreas no momento da
aprovação, de janela de implantação na planta (definitiva ou de montagem de conecções),
nível de informação sobre o projeto no momento de sua aprovação, ou seja, não há um
procedimento formal para sequenciamento da execução dos projetos, são critérios informais e
intuitivos.
A medida de desempenho do portfólio de projetos é dada pelo atendimento do avanço
físico e financeiro. O desempenho de prazo do portfólio de projetos é o mais difícil de ser
alcançado, tendo em vista algumas situações como:
a) descumprimento das paradas de produção para implantação dos projetos;
b) atraso na aprovação do projeto pela CE-2;
c) demora na definição da alternativa de solução.
Todas as informações financeiras de todos os projetos do portfólio do Caso 2 são
cadastradas no sistema de investimento informatizado, que gera uma tabela com todas as
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informações, apontando o desvio e totalizando os valores. Todos os projetos têm um número
específico e um código que o associa ao objetivo estratégico ao qual pretende atender.
A manutenção do alinhamento estratégico do portfólio de projetos, após aprovação dos
projetos para execução, é realizada nos vários níveis de monitoramento e controle do portfólio
de projetos. Não há a condução dos projetos em gates formais para tomada de decisão de sua
continuidade ou não. No sistema de fluxo de projetos, que é informatizado, existem as fases
técnicas típicas de projetos de engenharia. Não é comum o cancelamento de projetos, tendo
em vista que eles são aprovados com base em seu alinhamento estratégico. Mas, é possível
que, durante a execução dos projetos, caso haja alguma indicação de mudança desfavorável de
condições de mercado (demanda) ou de novas legislações de segurança a atender, o portfólio
de projetos seja revisto para se adequar a esta nova condição. Esta adequação pode se dar por
meio da antecipação de algum projeto, desaceleração de outros, transferência de projetos
menores, que seriam conduzidos isoladamente, para projetos de ampliação de unidade dada a
sinergia entre eles e colocação de outros em espera.
Afora a situação mencionada de transferência de projetos menores para projetos maiores,
não é comum o cancelamento de projetos típicos (em relação ao valor) do portfólio industrial.
Como percebido, casos de cancelamento de projetos não são comuns e requerem uma
formalização exigida pela CE-2. Uma dificuldade para manutenção do alinhamento
estratégico do portfólio de projetos é a falta de recurso financeiro e humano devido à
aprovação de um portfólio de projetos além da capacidade de executá-lo. Apesar de não
diretamente associadas ao alinhamento com os objetivos estratégicos, esta dificuldade acaba
por influenciar o atendimento destes objetivos no prazo requerido.
Não há uma visão comum do que é o sucesso do portfólio de projetos, apesar de haver
indicadores formais de desempenho para ele. O percentual de implementação na faixa de 70 a
80% é considerada um sucesso por ser desafiador, dada a dinâmica mundial e outras
variáveis. A implantação fragmentada dos projetos do portfólio dificulta a visualização do
sucesso de um portfólio de projetos, acabando por resumir o sucesso à implementação de um
conjunto de projetos em um mínimo de anos. Outra visão é a da moral do grupo ao participar
do empreendimento, seja um projeto de investimento ou não, que é difícil de quantificar.
Não existe uma análise estruturada e regular para discutir como aperfeiçoar o
gerenciamento de portfólio de projetos. Ainda assim, foi possível perceber que a adoção de
metas setoriais e individuais relacionadas aos objetivos estratégicos, por meio de projetos de
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investimentos, para melhorar algum indicador, ajuda a promover um processo de priorização
do portfólio de projetos mais assertivo. Além disso, melhora os indicadores de desempenho
dos projetos (custo e prazo). As seguintes oportunidades de melhoria para aumento do
desempenho do portfólio de projetos, especialmente quanto ao avanço físico, foram
mencionadas:
a) antecipação do período de aprovação do portfólio de projetos até o fim do ano anterior
por parte da CE-2;
b) aprovação de todo o portfólio de uma vez e não aos poucos, como é feito atualmente
pela CE-2.

4.2.4 Elementos de suporte para o alinhamento estratégico do gerenciamento do portfólio
de projetos

4.2.4.1 Alinhamento organizacional

O gerenciamento de portfólio de projetos está centralizado na coordenação da
engenharia de produção e é realizado pelo coordenador da área. Esta área se reporta à
gerência de fabricação, subordinada à diretoria geral, como apresentado na Figura 17. Além
do gerenciamento do portfólio de projetos, a área é responsável pela engenharia de produção e
pelo gerenciamento dos projetos, sendo os engenheiros de produção os gerentes de projeto e
também os responsáveis pelos projetos conceituais, básicos e consultoria nos projetos de
detalhamentos, realizados por outro grupo dentro da área. O gerente de portfólio de projetos
(CEP2) participa das decisões para implantação das estratégias por meio de sua participação
no planejamento estratégico, desde a construção das estratégias a seus desdobramentos em
objetivos estratégicos, iniciativas, indicadores e seleção do portfólio de projetos. O Caso 2
redesenhou suas atividades em processos.
Os responsáveis por organizar as informações para a seleção de projetos são os
engenheiros de produção que atuam como gerentes de projetos. Estes gerentes, por estarem
dentro da área de gerenciamento do portfólio de projetos, são orientados pelo mesmo gestor
quanto aos conflitos de prioridades entre as atividades do dia a dia e as atividades
relacionadas aos projetos. A área de compras fica na unidade fabril para seu atendimento
exclusivo, tanto para as compras para atendimento administrativo quanto para atendimento
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aos projetos de investimentos. No entanto, as compras de equipamentos para projetos acima
de um determinado valor, passam pela área de compras da CE-2, situada na Europa. Uma das
vantagens apontadas com esta situação é o melhor custo e ampliação do leque de
fornecedores. Porém, apresenta desvantagem com relação ao prazo da aquisição. Esse fato
pode também afetar informações de estimativa de custo para o processo de seleção do
portfólio de projetos.
O gerente de portfólio de projeto, com apoio do CTR2, organiza as informações do
portfólio para aprovação interna pelo Diretor Geral, e externa, pela CE-2. Os projetos devem
obedecer a um conjunto mínimo de informações para o processo de seleção do portfólio, de
acordo com o padrão do documento Memória do Investimento. No entanto, estas informações
podem não estar no mesmo nível de detalhamento para todos os projetos. Dependendo do
tamanho do projeto pode ser solicitada, num primeiro momento para o processo de seleção de
projetos, verba para elaboração do projeto conceitual e básico, com o nível de detalhamento
necessário a uma maior precisão do valor do investimento total.

4.2.4.2 Gerenciamento de Risco

O gerenciamento de risco do projeto é estruturado e formalizado por meio do padrão
de processo de planejamento e execução dos projetos para os riscos técnicos do projeto,
voltados

para

segurança

de

processo,

pessoal,

meio

ambiente

e

ocupacional;

independentemente do seu tamanho. A análise voltada para os riscos do projeto para o
negócio é realizada apenas para grandes projetos, como no caso do projeto de ampliação em
andamento.
O gerenciamento de risco do portfólio de projetos não é realizado. O que é feito, de
forma estruturada, é uma análise crítica do desempenho dos avanços físico e financeiro de
cada projeto, cujos resultados são agrupados para medição do desempenho do portfólio de
projetos de forma global.

95

4.2.4.3 Formalização

O gerenciamento de projetos é guiado por um fluxo de aprovação, com fases para
planejamento e execução padronizados em documento formal, e possui um sistema
corporativo, que controla o fluxo de aprovações dos documentos técnicos. Um responsável
dedicado a acompanhar este fluxo alerta os responsáveis para necessidade de suas
intervenções, quando necessário. Este fluxo é aplicado a todos os projetos industriais. Projetos
acima de um determinado valor possuem um nível de formalização e controle maiores, com
maior envolvimento da CE-2, sendo seu gerente pertencente à unidade fabril.
O monitoramento e controle de custo dos projetos individualmente e do portfólio são
suportados por um sistema informatizado para os gastos com os projetos, emissão de relatório
com análise crítica para o público interno, para a CE-2 e reuniões internas e externas com a
CE-2. Neste relatório também são apresentadas análises críticas para cada projeto relativas ao
seu avanço físico.
Não existe um documento formalizando o gerenciamento de portfólio de projetos, mas
o fluxo e os limites, quais as competências para aprovação dos projetos, as categorias de
investimentos e quais informações devem constar na solicitação dos projetos são
padronizados, bem como o cálculo do valor econômico do projeto realizado pela CE-2. O
processo de seleção de projetos é realizado por meio de reuniões multidisciplinares formais
(quatro ao menos) até chegar a proposta a ser levada para aprovação do Diretor Geral. As
informações são organizadas para aprovação do portfólio de projetos pela CE-2 por meio de
documentação padronizada. Todos os projetos fazem parte do mesmo portfólio e reuniões
formais regulares em vários níveis e multifuncionais são realizadas para seu monitoramento e
controle.
Reuniões informais também ocorrem no dia a dia, multifuncional ou não, dada a
proximidade física e urgência da obtenção da informação ou discussão de algum assunto
relativo ao projeto, técnico ou de necessidade de recursos humanos. Existe abertura no nível
hierárquico, tanto nas relações verticais quanto horizontais para comunicações, cobranças,
solução de conflitos de prioridades, solução de problemas técnicos etc. Esta abertura é oriunda
da informalidade construída naquelas relações. Não há formalização de um comitê de
investimento e, excluindo o valor econômico do projeto, quando este tem apelo financeiro,
que é calculado de forma padronizada, os outros critérios para seleção de projetos não são
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padronizados objetivamente. Critérios estratégicos são estabelecidos para projetos maiores,
originados da CE-2 para crescimento do negócio.
A integração do gerenciamento do projeto e do gerenciamento do portfólio de projeto
ocorre de várias formas e parece ser facilitada pelo fato dos gerentes de projetos serem
subordinados ao gerente do portfólio de projetos (CEP2). A seguir, alguns exemplos desta
integração:
a) o gerenciamento do portfólio de projetos recebe informações regulares do desempenho
físico e financeiro dos projetos, em suas várias fases, para avaliar o desempenho do
portfólio, podendo levar à alguma decisão sobre o andamento de algum projeto de
acordo com o resultado global;
b) conflitos de prioridades de recursos para os projetos são em geral resolvidos por meio
da análise do portfólio como um todo para alocar o recurso para o projeto mais
prioritário;
c) o processo de gerenciamento dos projetos em fases permite avaliar no gerenciamento
de portfólio o andamento dos projetos que estão na mesma fase para captura de
sinergias para realização de contratação de serviços de montagens.

4.3 Análise cross case

O primeiro resultado da análise cross case é a definição do construto: “Alinhamento
estratégico do gerenciamento de portfólio de projeto”. A definição foi construída a partir das
respostas, durante entrevista, à pergunta: “O que, para você, significa ‘Alinhamento
estratégico do gerenciamento de portfólio de projetos’?”. O Quadro 9 apresenta a análise que
levou à definição empírica do construto.
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Quadro 9 – Análise Cross Case: Definição do Construto: “Alinhamento estratégico do
gerenciamento do portfólio de projetos”
Definição do Construto: “Alinhamento estratégico do gerenciamento do portfólio de
projetos”
O significado do construto “Alinhamento estratégico do gerenciamento do portfólio de
projetos”, independentemente do nível de atuação profissional entrevistado, apresenta um
ponto em comum que é a realização das estratégias da empresa. No entanto, dependendo
do nível de atuação, outros aspectos são relacionados, que são:
 Conhecimento das estratégias e suas realizações por meio da seleção do portfólio de
projeto alinhado às estratégias da organização e disponibilização de recursos para
realização dos projetos.
Caso 1
 Uso otimizado dos recursos por meio da sua concentração na realização de projetos
alinhados com maior peso às estratégias e organizados por meio de programas/portfólio.
 Flexibilidade no ajuste do portfólio de projeto de acordo com a mudança de rumo
(estratégia) e foco na realização do resultado de prazo e orçamento do projeto.
 Desdobramento das estratégias da matriz da organização para a unidade fabril, com
seleção dos projetos alinhados à estas estratégias e foco nas realizações dos cronogramas
dos projetos.
O significado do construto “Alinhamento estratégico do gerenciamento do portfólio de
projetos”, independentemente do nível de atuação profissional entrevistado, apresenta um
ponto em comum que é a seleção do portfólio de projetos associado às estratégias da
organização. No entanto, dependendo do nível de atuação, outros aspectos são relacionados,
que são:
Caso 2
 Adoção de classificações (categorização) e prioridades entre elas para a seleção do
portfólio de projetos, observação da limitação de recursos e revisões para ajuste das
prioridades.
 Observação da limitação de recursos e revisões ano a ano para ajuste das prioridades.
 Desdobramento estratégico em objetivos estratégicos orientando a seleção do portfólio.
 Desdobramento das estratégias em objetivos estratégicos orientando a seleção do portfólio
de projetos.
Similaridades
 Ajuste do portfólio de projetos de acordo com as mudanças de prioridades estratégicas.
 Uso otimizado dos recursos limitados.
 Realização das estratégias (Caso 1).
 Foco no atendimento de custo e prazo (Caso 1).
Diferenças
 Categorização e priorização entre categorias para seleção do portfólio de projetos (Caso
2).
“Desdobramento das estratégias em objetivos estratégicos orientando as categorias dos
projetos, bem como a priorização destas, para a seleção do portfólio de projetos. Este
Proposta de
portfólio deve ser continuamente ajustado às mudanças de prioridades estratégicas por meio
Definição
do uso racional dos recursos limitados, respeitando os compromissos de prazo e custos dos
seus projetos, contribuindo assim, com o alcance dos objetivos estratégicos da organização.”
Fonte: Elaboração própria.

O significado do construto “Alinhamento estratégico do gerenciamento do portfólio de
projeto” captado da literatura acadêmica foi menos abrangente do que o captado na pesquisa
empírica. As definições construídas com base na teoria e na pesquisa de campo estão abaixo
reproduzidas.
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Definição elaborada pela autora com base na pesquisa teórica, apresentada na página
26:

Promoção da seleção de portfólio composto de projetos que, individualmente, visem
atender em algum grau um ou mais objetivos estratégicos da organização e busca da
implementação destes projetos, com visões de curto e longo prazos, de forma a
realizar estes objetivos com uso otimizado dos recursos financeiros e humanos
disponibilizados para o portfólio.

Definição elaborada pela autora baseada na pesquisa empírica, apresentada no Quadro
9:

Desdobramento das estratégias em objetivos estratégicos orientando as categorias
dos projetos, bem como a priorização destas, para a seleção do portfólio de projetos.
Este portfólio deve ser continuamente ajustado às mudanças de prioridades
estratégicas por meio do uso racional dos recursos limitados, respeitando os
compromissos de prazos e custos dos seus projetos, contribuindo assim, com o
alcance dos objetivos estratégicos da organização.

A pesquisa empírica confirma o entendimento de que o “Alinhamento estratégico do
gerenciamento do portfólio de projetos” está associado ao processo de seleção de portfólio
visando a escolha de projetos voltados para o atendimento dos objetivos estratégicos
empresariais e ao foco na otimização do uso racional dos recursos em suas implementações
para realização destes objetivos. No entanto, a pesquisa de campo, ampliou este
entendimento, quando o associa também ao processo de desdobramento estratégico, às
definições de categorias e suas priorizações, ao ajuste contínuo do portfólio para manutenção
de seu alinhamento estratégico e ao foco de desempenho de prazo e custo estabelecidos para
os projetos.
A redução das transcrições das entrevistas realizada por meio da categorização
possibilitou a comparação dos padrões comuns e diferentes entre os casos. Os resultados
destas análises estão apresentados em quadros (Quadros 10 ao Quadro 27) nesta subseção, de
acordo com as categorias e subcategorias oriundas do referencial teórico deste estudo e
definidas na seção “Metodologia”. As discussões sobre estes resultrados entremeiam os
quadros.
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A análise (resultados e discussões) cross case a ser apresentada a seguir é a referente à
categoria Direcionamento Estratégico do Gerenciamento do Portólio de Projetos (GPP)
organizada por suas subcategorias, que serão apresentadas nos Quadro 10, Quadro 11, Quadro
12 e Quadro 13 a seguir.

Quadro 10 – Análise Cross Case: Categoria Direcionamento Estratégico do GPP –
Subcategoria Estratégias e Objetivos Estratégicos
Categoria: Direcionamento Estratégico do Portfólio de Projetos - Subcategroia Estratégias e Objetivos
Estratégicos
 Desenvolvidas no nível estratégico com a participação da liderança principal da unidade fabril.
 Desdobramento das estratégias em objetivos e estes em iniciativas e indicadores chaves de
desempenho, sob a responsabilidade do executivo principal.
 As iniciativas contemplam projetos de investimentos.
 Frequência de desenvolvimento anual e antes do processo de seleção de portfólio de projetos.
 Fatores externos considerados: mercado e legislações.
 Fatores internos considerados: condições das plantas de produção para atendimento aos requisitos de
mercado e legislações, além de aprimoramento da gestão.
 Horizonte do planejamento estratégico é de cinco anos, com detalhamento das iniciativas e indicadores
para o ano seguinte ao do desenvolvimento estratégico.

≈

≠

O que
Local do planejamento
estratégico.

Caso 1
Fora da unidade fabril
no nível da UN.

Participantes da unidade
fabril no desenvolvimento das
estratégias.

Liderança principal da
unidade fabril (SMG1).

Liderança principal da unidade fabril (DG2
e DAG2), todos os seus gestores (20% do
efetivo), que inclui o gerente de portfólio de
projetos.

Não há uma metodologia
específica.

BSC (Balanced Scoredcard).

Metodologia de
desdobramento das estratégias
em objetivos estratégicos e
destes em iniciativas e
indicadores
Participantes da unidade
fabril no desdobramento das
estratégias em objetivos
estratégicos e destes em
iniciativas e indicadores.

Uso de sistema informatizado

SMG1 e os gerentes de
linha que se reportam a
ele, que inclui o gerente
de portfólio de projetos
(GEN1).
Planilha Excel para
registro das iniciativas e
indicadores, com suas
respectivas metas
previstas e realizadas.

Caso 2
Unidade fabril.

DG2, DAG2, GFA2, GC, todos os
coordenadores e especialistas (20% do
efetivo), que inclui o gerente de portfólio de
projetos (CEP2).
Sistema corporativo informatizado para
registro de todo resultado do planejamento
estratégico, dos objetivos estratégicos,
iniciativas e indicadores, com suas
respectivas metas previstas e realizadas.

Fonte: Elaboração própria.
Legenda: ≈ Padrões comuns; ≠ Padrões diferentes

Padrões comuns entre os casos observados no Quadro 10 evidenciam que o
desenvolvimento das estratégias organizacionais se dá com frequência regular, considerando
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fatores externos e internos, além de serem desdobradas em objetivos estratégicos, os quais por
sua vez dão origem aos indicadores chaves de desempenho e iniciativas antes do processo de
seleção de portfólio de projetos como proposto por Archer e Ghasemzadeh (1999); Kaizer,
Arbi e Ahlemann (2015); Lefley (2004); Srivannaboon (2006); Puthamont e Chraoenngam
(2007). Além disso, A liderança principal, independente se o planejamento é realizado
internamente ou não, participa diretamente do planejamento estratégico como defendido por
Archer e Ghasemzadeh (1999); Puthamont e Chraoenngam (2007).
Diferenças nos padrões apontados no Quadro 10 para três aspectos, não abordados na
teoria pesquisada relativa ao direcionamento estratégico do portfólio de projetos, foram
observadas entre os casos, merecendo destaque, que são:
a) o número de participantes internos ao caso envolvido com o desdobramento das
estratégias;
b) a metodologia utilizada para o desdobramento das estratégias;
c) a adoção de metas individuais e compartilhadas relacionadas ao projeto e ao portfólio

de projetos.
No Caso 2, o desdobramento das estratégias envolve todo o nível de gestão da
empresa (cerca de 20% dos empregados), utiliza metodologia estruturada e adota metas
individuais e compartilhadas para avaliação de desempenhos profissionais relativos aos
resultados dos projetos individualmente e do portfólio de projetos para profissionais
envolvidos em atividades de projetos. No Caso 1, este desdobramento é limitado ao SMG1 e
aos gerentes (cinco), a que a ele se reportam, não há uma metodologia específica para isso e a
adoção de metas de desempenho não está necessariamente associada diretamente ao resultado
do projeto e/ou do portfólio.
Um número significativamente maior de profissionais envolvidos no desdobramento
das estratégias, além do uso de uma metodologia estruturada, metas de desempenho
claramente associadas aos resultados do projeto e do portfólio de projetos para os envolvidos
em atividades de projetos, podem impactar positivamente no alinhamento estratégico do
gerenciamento do portfólio de projetos. Estas práticas promovem um maior envolvimento,
maior comprometimento, melhor comunicação e prioridades sobre as estratégias
organizacionais que originam os objetivos, seus indicadores de desempenho e iniciativas a
serem atingidos, dentre elas, os projetos e o portfólio de projetos. Os depoimentos a seguir,
obtidos no Caso 2, chamaram a atenção para estas questões:
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Acho que a gente está com uma margem de erro no prazo no momento da
implantação bem melhorado. Nos últimos cinco anos a gente melhorou, mas pôr nas
metas tem pelo menos 12 anos. [...] mas às vezes entravam coisas especificas e não
de forma global. Agora, entram específicas e globais. Eu diria que tem pelo menos 8
anos que as coisas estão nesse ritmo, com alguma melhoria incremental todo ano.
(GFA2, Caso 2).

Esse ano teve uma discussão, é um exemplo pequeno mais significativo. Nós temos
um projeto [...] para consumir menos gás natural que é relativamente pequeno em
relação ao consumo de gás natural, [...] deve representar uns R$ 400 mil/ano, [...]
mas tem uma demanda fortíssima em termos de segurança de processo, manutenção
e segurança ocupacional. [...] Ele estava no portfólio, mas em função de outras coisas
que foram consideradas mais prioritárias, ele foi empurrado, empurrado. [...] Há
pouco tempo atrás quem chegou e disse assim: ‘Não vai se fazer nada com isso?’
Foi um engenheiro nosso que não estava na equipe de projeto, [...] me chamou
atenção para esse fato que não podia ficar à parte. [...] É visível para mim, é
claríssimo para mim, que este tipo de preocupação ficou mais forte nos últimos anos
em função das pessoas entenderem que os indicadores de fato são uma ferramenta
importantíssima para você reconhecer a importância de você implantar certos
projetos. [...] Em grande parte, eu tenho convicção, que tem a ver com o nosso
modelo de gerenciamento por objetivos e metas. Isso é muito importante. (CEP2,
Caso 2).

Quadro 11 – Análise Cross Case: Categoria Direcionamento Estratégico do GPP –
Subcategoria Priorização entre Objetivos Estratégicos
Categoria Direcionamento Estratégico do GPP - Priorização entre Objetivos Estratégicos

≈

Não há uma formalização na definição de prioridades ou pesos entre os objetivos estratégicos, mas
existe a prática de priorizar em função do que é mais cobrado na análise de desempenho profissional.
O que

≠

Forma de dar peso entre os
objetivos estratégicos.

Caso 1
Diretamente pelo SMG1
nas suas comunicações
no dia a dia a partir do
que é cobrado em seu
próprio desempenho.

Caso 2
Indiretamente por meio dos pesos das
iniciativas, indicadores e suas respectivas
metas de desempenho setoriais e
individuais durante a negociação direta
entre líder e subordinado.

Fonte: Elaboração própria.
Legenda: ≈ Padrões comuns; ≠ Padrões diferentes

O padrão comum entre os casos apresentados no Quadro 11 confirma em parte o
padrão teórico observado. A priorização entre os objetivos estratégicos não é formalizada por
meio de pesos diretamente, como propõe Lefrey (2004), mas segue priorização de acordo com
o que os executivos principais são mais cobrados em relação às suas metas de desempenho,
que acabam se refletindo na seleção do portfólio de projetos. Os depoimentos a seguir
evidenciam este padrão comum.
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[...] basicamente vou ser cobrado, tenho que atender a legislação, tenho que atender

os volumes de produção que foram estabelecidos, tenho que terminar os HAZOPs.
São os meus objetivos como gestor desta unidade aqui. (SMG1, Caso 1).

Todos têm que ter metas associadas aos objetivos estratégicos, tem que ter. Você
coloca peso em cada meta associada para atender ao desafio. Os pesos são nas metas
dos setores, setoriais e individuais. Que a partir dessa vitrine, vai desencadear as
metas setoriais depois as individuais. Então essa é a vitrine. Os objetivos
estratégicos da diretoria e da gerência. (PSQ2, Caso 2).

Quadro 12 – Análise Cross Case: Categoria Direcionamento Estratégico do GPP –
Subcategoria Orçamento
Categoria: Direcionamento Estratégico do GPP - Subcategoria Orçamento

≈

≠

 Há orçamento anual e plurianual para projetos de investimentos, com maior detalhamento e metas de
realização para o primeiro ano do ciclo do planejamento.
 Parte da demanda de orçamento para projetos de investimentos é levantada pela unidade fabril (botton
up) para manutenção do negócio e parte pela UN da qual fazem parte (top down), sendo estes últimos
grandes investimentos voltados para o crescimento do negócio por meio de ampliações de capacidade,
por exemplo.
 A demanda de orçamento total para os projetos de investimentos é oriunda da unidade fabril e tem
como base a realização histórica como uma indicação de que há capacidade de realização.
O que
Caso 1
Caso 2
Decisão de volume de
orçamento para a unidade
fabril.

Leva em conta as
demandas das outras
unidades fabris da UN.

Leva em conta a importância do segmento
ao qual a joint venture faz parte para o
negócio da CE-2.

Fonte: Elaboração própria.
Legenda: ≈ Padrões comuns; ≠ Padrões diferentes

Conforme apresentado no Quadro 12, o padrão comum entre os casos é que há
orçamento dedicado a projetos de investimentos, confirmando o estudo de Archer e
Ghasemzadeh (1999); Cooper, Edgett e Kleinschmidt (2001), sendo parte proposto botton up
(demandas internas mais voltadas para manutenção do negócio) e parte proposto top down
(demandas da UN mais voltadas para crescimento do negócio). A seguir depoimentos da
solicitação de orçamento bottom up:

Faz-se um orçamento anual onde se sinaliza a produção e se faz esse plano
plurianual de investimentos que tem aqui essas premissas embutidas, entre elas, os
grandes objetivos a serem atingidos como volume de produção, volume de produtos
fora de especificação, requisitos de compliance. (SGM1, Caso 1)
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A gente identifica as necessidades em junho, faz os orçamentos estimativos entre
junho e julho e agosto apresenta a proposta. (CEP2, Caso 2).

Quadro 13 – Análise Cross Case: Categoria Direcionamento Estratégico do GPP –
Subcategoria Consistência
Categoria: Direcionamento Estratégico do GPP – Subcategoria Consistência

≈

Não há objetivos declarados do portfólio de projetos. O que ocorre é que os projetos selecionados estão
associados pelo menos a um objetivo estratégico ou KPI dele derivado, que de alguma forma refletem os
objetivos do portfólio de projetos.

≠

Não há diferença expressiva.

Fonte: Elaboração própria.
Legenda: ≈ Padrões comuns; ≠ Padrões diferentes

Conforme apresentado no Quadro 13, o padrão comum observado entre os casos é não
haver objetivos declarados do portfólio de projetos, não sendo, portanto, possível medir o
desdobramento dos objetivos estratégicos em objetivos do portfólio de projetos, como propõe
Meskendahl (2010),. O que ocorre é que os projetos selecionados estão associados pelo menos
a um objetivo estratégico e/ou KPI dele derivado, que acabam indicando os objetivos do
portfólio de projetos.
A análise cross case a seguir é referente à categoria Estratégia do Gerenciamento de
Projetos, estando organizada por suas subcategorias, que estão apresentadas nos Quadro 14,
Quadro 15, Quadro 16, Quadro 17, Quadro 18 e Quadro 19.

Quadro 14 – Análise Cross Case: Categoria Estratégia do Gerenciamento de Projetos –
Subcategoria Ciclo de Vida dos Projetos
Categoria Estratégia do Gerenciamento de Projeto – Subcategoria Ciclo de Vida dos Projetos
 O ciclo de vida dos projetos é padronizado em fases, não necessariamente as mesmas, e formalizado
em documento, que orienta todas as atividades, seus responsáveis e fluxo de aprovação.
≈
 A fase de geração de ideias ou propostas de projetos, antes do peneiramento, não é considerada uma
fase formal, não fazendo parte do procedimento padrão do ciclo de vida dos projetos.
O que
Caso 1
Caso 2
Possui sistema que controla o fluxo de
≠ Uso de sistema informatizado para controle
aprovações de documentos, bem como sua
das fases do projeto
guarda.
Fonte: Elaboração própria.
Legenda: ≈ Padrões comuns; ≠ Padrões diferentes
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Do Quadro 14 destaca-se o padrão comum do ciclo de vida de planejamento e execução dos
projetos, que ocorre em fases padronizadas com gates decisórios entre elas, de acordo com as
propostas de Archer e Ghasemzadeh (1999, 2007); Cooper, Edgett e Kleinschmidt (2001);
Srivannaboon (2006); William e Samset (2010).

Quadro 15 – Análise Cross Case: Categoria Estratégia do Gerenciamento de Projetos –
Subcategoria Processo em Gates
Categoria Estratégia do Gerenciamento de Projeto – Subcategoria Processo em Gates

≈

Uso de gates entre as fases dos projetos.
O que

Caso 1
Como o projeto é aprovado para entrar no
portfólio sem projeto conceitual, apenas uma
Tipo de
ideia melhorada, os gates entre as fases possuem
decisão
um caráter decisório, além de técnico, sobre
nos gates
continuidade ou não do projeto, especialmente
até o Gate 3 onde é aprovado para execução.
Fonte: Elaboração própria.
Legenda: ≈ Padrões comuns; ≠ Padrões diferentes

≠

Caso 2
Caráter decisório preponderante é
técnico, especialmente quanto à
análise de risco de segurança do
projeto, podendo eventualmente ser
avaliada sua continuidade ou não.

O uso de processo em gates é padrão comum entre os casos, como apresentado no
Quadro 15. A aderência estratégica do projeto é fator decisório nos gates para sua
permanência no portfólio de projetos, especialmente até o gate que aprova o projeto para sua
execução, além das decisões técnicas e de viabilidade financeira como proposto por Archer e
Ghasemzadeh (1999, 2007); Cooper, Edgett e Kleinschmidt (2001); Foulquié, Alemán e
Escudero (2004); Srivannaboon (2006); William e Samset (2010). A seguir alguns relatos que
evidenciam a utilização de processo em gates e o tipo de decisão neles:

[...] é ele ser dividido em etapas. Isso é crucial. Se nao tivesse a aprovaçao em etapas
muita coisa se perderia, ou a gente passaria batido e a gente só perceberia lá na
frente, já na execuçao. (GEN1, Caso 1).

Mas, a maioria são gates técnicos. (CEP2, Caso 2).
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Quadro 16 – Análise Cross Case: Categoria Estratégia do Gerenciamento de Projetos –
Subcategoria Alinhamento Estratégico
Categoria Estratégia do Gerenciamento de Projeto – Subcategoria Alinhamento Estratégico

≈

Todos os projetos estão associados a algum objetivo estratégico em algum grau.
O que

Caso 1
Indireta: o documento Project Justification
Nível de
(PJ) indica qual categoria e objetivo do
formalização
projeto em relação à categoria definida.
da associação
Como as categorias são definidas pela CE-2,
do projeto à
elas atendem a algum objetivo estratégico da
estratégia
organização.
Fonte: Elaboração própria.
Legenda: ≈ Padrões comuns; ≠ Padrões diferentes

≠

Caso 2
Direta: Cada projeto está associado ao
objetivo mais importante que visa
atender por meio do código do
objetivo estratégico no sistema
corporativo.

Cada projeto, nos dois casos estudados, está associado de alguma forma ao objetivo
estratégico que visa atender, como apresentado no Quadro 16. Isto garante que todos os
projetos estejam em algum grau alinhados às estratégias empresariais quando selecionados,
seguindo as propostas de Archer e Ghasemzadeh (1999, 2007); Cooper, Edgett e
Kleinschmidt (2001); Srivannaboon (2006); William e Samset (2010). A seguir alguns relatos
que demonstram a existência de associação dos projetos aos objetivos estratégicos e a forma
de associação.

[...] o processo de examinar o PJ se torna uma discussão preliminar se aquela
proposta é aderente em alguma extensão aos objetivos estratégicos que estão
traçados para a planta. (GEN1, Caso 1).

A folha de pedido do projeto tem o benefício esperado e a estratégia associada. Eu
entro no sistema e associo o projeto a uma estratégia e a um objetivo [...]. (CEP2,
Caso 2).

Em relação à aderência estratégica do projeto, observa-se um padrão diferente entre os
casos que merece destaque, conforme apresentado no Quadro 16 e nos dois últimos relatos
reproduzidos, que é a forma como o projeto é associado à estratégia. No Caso 1, esta
associação é indireta, sendo feita pela sua categorização no documento formal PJ e em alguns
casos a algum indicador de desempenho. No Caso 2, esta associação é feita de forma mais
direta, também formal, no qual, além da emissão da Memória do Investimento, cada projeto
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do portfólio tem a ele associado o código do objetivo estratégico ao qual visa atender, que por
sua vez possui indicadores e metas a ele associados. Um questionamento que fica é se esta
diferença na forma de associação do projeto ao objetivo estratégico, ou seja, mais ou menos
direta, influencia o nível de alinhamento estratégico do projeto, e consequentemente do
portfólio de projeto.

Quadro 17 – Análise Cross Case: Categoria Estratégia do Gerenciamento de Projetos –
Subcategoria Critérios de Sucesso do Projeto
Categoria Estratégia do Gerenciamento de Projeto – Subcategoria Critérios de Sucesso do Projeto

≈
≠

 Usam custo, prazo e qualidade como critérios formalmente medidos de sucesso de projeto para todos
os projetos.
 Outo critério comum de sucesso dos projetos, que são medidos para todos os projetos, porém nem
sempre formalizada: solução efetiva do problema tratado pelo projeto.
Característica
Caso 1
Caso 2
Outras percepções do que é sucesso do
projeto, não necessariamente medidas.

-

Meio-ambiente, qualidade de
produto e moral da equipe.

Fonte: Elaboração própria.
Legenda: ≈ Padrões comuns; ≠ Padrões diferentes

Em relação aos critérios de sucesso do projeto, o padrão comum entre os casos
apresentado no Quadro 17 evidencia que estes estão associados ao desempenho de custo,
prazo, qualidade (atendimento às especificações técnicas, operabilidade, segurança das
instalações) e se resolveu o problema para o qual foi projetado, que são medidos para todos os
projetos industriais. A formalização da medição é feita para custo, prazo e qualidade. Estes
critérios formais de sucesso do projeto seguem a recomendação de Beringer, Jonas e Kock
(2013). No entando, como está apresentado na análise do Quadro 18, há autores que
consideram estes critérios ultrapassados.
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Quadro 18 – Análise Cross Case: Categoria Estratégia do Gerenciamento de Projetos –
Subcategoria Medição do Atendimento ao Objetivo do Projeto
Categoria Estratégia do Gerenciamento de Projeto – Subcategoria Medição do Atendimento ao
Objetivo do Projeto
 Não há prática de medição deste atendimento para todos os projetos, apesar do procedimento formal
solicitar esta atividade.
 Medição realizada para projetos com maior impacto nos KPIs corporativos ou da área.
 Uso de definição de critérios técnicos de aceite para entrada do projeto em operação, com aceite
formal pela área de operação.
 Divulgação dos resultados a esse atendimento não é sistemática para todos os projetos.
O que
Caso 1
Caso 2
Projetos de impacto relevante
Projetos de impacto relevante em algum KPI são
em algum KPI são divulgados
Nível de
divulgados em pelo menos dois fóruns internos: reunião
nas reuniões de análise crítica
divulgação
mensal de análise crítica da alta direção e reunião
mensal de desempenho dos
semanal da gerência de fabricação.
KPIs.
Fonte: Elaboração própria.
Legenda: ≈ Padrões comuns; ≠ Padrões diferentes

≈

≠

A medição do atendimento ao objetivo do projeto foi observada como padrão comum
entre os casos, de acordo com o Quadro 18, porém esta medição não é realizada para todos os
projetos, mas apenas, para os que apresentam maiores impactos nos KPIs corporativos ou da
área. Esta visão mais ampliada de sucesso do projeto, apontada na teoria por Puthamont e
Charoenngam (2007) e Patanakul e Shenhar (2011) foi confirmada em parte no padrão
comum observado. A seguir alguns dos depoimentos que evidenciam a irregularidade da
medição do atendimento do projeto aos objetivos/KPIs estratégicos associados:

Se for seguir ao pé da letra o procedimento de projeto fala disso. O projeto, se ele é
para segurança de processo foi executado. A efetividade dele melhorou a segurança?
Melhorou. Eu vou medir pelo número de incidentes que eu tenho, isso na realidade é
a qualidade do HAZOP. Agora, vamos falar de projetos de eficiencia, isso aqui são
KPIs que eu acompanho regularmente, então os resultados aparecem aqui. (SMG1,
Caso 1).
Faz, mas não tem sido feito de maneira regular, sistemática, rigorosa. Mas,
indiretamente acontece, quando no resultado do mês, que é uma reunião aberta a
todoas as gerências e alguns líderes, são apresentados os KPIs mês a mês. Aí você
vê, por exemplo, uma variação num determinado índice, num indicador, num KPI
que está associado diretamente a um projeto. [...] não é para todo projeto que a gente
faz isso. Normalmente são para os indicadores de maior peso, principalmente os
indicadores de matéria prima e insumos. (CEP2, Caso 2).
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Quadro 19 – Análise Cross Case: Categoria Estratégia do Gerenciamento de Projetos –
Subcategoria Organização do Projeto
Categoria Estratégia do Gerenciamento de Projeto – Subcategoria Organização do Projeto
 Todo projeto tem um Gerente de Projeto (GP) designado desde a fase conceitual do projeto.
 Todo projeto possui definições, por equipe multidisciplinar liderada pelo gerente do projeto, de
escopo, cronograma, custo e recursos humanos, que vão sendo refinados até a sua aprovação para
execução, quando são congelados: escopo, custo e cronograma como metas a alcançar.
 Mudanças de escopo no projeto são formalmente analisadas, com limites de competência, também
formais, para aprovação da mudança.
O que
Caso 1
Caso 2
Parte dos GPs dos projetos industriais
Todos GPs dos projetos industriais são
reportam-se ao Gerente de Produção, tais como
engenheiros de produção que se
os Engenheiros de processo e Mecânico da área
Área
reportam ao coordenador da
de operação, Engenheiros de Manutenção da
funcional
engenharia de produção, que também é
área de manutenção. Outra parte, reporta-se ao
dos GPs
o gerente de portfólio dos projetos
Gerente de Engenharia, que também é o
industriais, e se reporta à gerência de
gerente de portfólio, que são os engenheiros de
fabricação.
projeto (automação e mecânico).
Fonte: Elaboração própria.
Legenda: ≈ Padrões comuns; ≠ Padrões diferentes

≈

≠

Quanto à organização dos projetos, o padrão comum apresentado no Quadro 19
evidencia que todos eles possuem um gerente de projeto, que pode ser responsável por mais
de um projeto, o qual define em equipes multifuncionais o escopo, o cronograma, o custo e os
recursos humanos necessários a cada um, sendo congelados quando da aprovação do projeto
para execução. Possuem tembém um processo formal de alteração de escopo do projeto com
limites de competência de aprovação também formal. Estes aspectos da organização do
projeto seguem a proposta de Patanakul e Shenhar (2001).
A análise cross case do Gerenciamento de Portfólio de Projetos (GPP) está organizada
por suas subcategorias nos Quadro 20, Quadro 21 e Quadro 22 a seguir.
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Quadro 20 – Análise Cross Case: Categoria GPP - Subcategoria Benefícios do GPP
Categoria GPP – Subcategoria Benefícios do GPP
 Visão do todo como principal benefício.
 Possibilidade da visão do todo facilitar o equilíbrio no atendimento às necessidades de
investimento das áreas e o atingimento de resultados.
 Desdobramento das estratégias em objetivos estratégicos orientando a seleção do portfólio de
projetos.
 Ajuste do portfólio de projetos de acordo com as mudanças de prioridades estratégicas.
 Uso otimizado dos recursos limitados.
O que
Caso 1
Caso 2
Foco do benefício em relação
Priorização de
ao tipo de recurso com maior
Priorização e controle financeiro.
recursos humanos.
limitação
Fonte: Elaboração própria.
Legenda: ≈ Padrões comuns; ≠ Padrões diferentes

≈

≠

Os benefícios do gerenciamento de projetos foram capturados nas entrevistas por meio
da pergunta a todos os entrevistados: “Qual(is) o(s) benefício(s) do gerenciamento de
portfólio de projetos?”. Foi unânime que o principal benefício é a visão do todo, como
apresentado no Quadro 20. Além disso, outros benefícios comuns aos casos, apesar de não
serem unânimes, foi que a visão holística permite o equilíbrio no atendimento das
necessidades das áreas e dos resultados da organização.
A análise das respostas à pergunta sobre o significado do construto “Alinhamento
estratégico do gerenciamento do portfólio de projeto?”, apresentada no Quadro 8, permitiu
extrair outros benefícios comuns aos casos: objetivos estratégicos, a partir das estratégias
empresariais, orientando a seleção de portfólio de projetos; ajuste do portfólio de projetos de
acordo com mudanças de prioridades estratégicas e uso otimizado dos recursos limitados.
Parte destes benefícios confirmam alguns daqueles apontados por Cooper, Edgett e
Kleinschmidt (2001) (Ver seção 2.5.1): manutenção do posicionamento competitivo do
negócio; alocação apropriada e eficiente de recursos escassos e suporte da estratégia por meio
de sua conexão com a seleção de projetos.
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Quadro 21 – Análise Cross Case: Categoria GPP - Subcategoria Seleção do Portfólio de
Projetos

Geração de Ideias de Projetos

Critérios e Metodologias de
Comparação entre Projetos

Categorização dos
Projetos

Categoria GPP – Subcategoria Seleção do Portfólio de Projetos

≈

≠

≈

≠

≈

 As categorias de investimentos são padronizadas pela organização e não sofrem variações
significativas ao longo do tempo.
 As categorias estão configuradas nos sistemas informatizados de gestão de investimentos,
exigindo que cada projeto seja associado a apenas uma categoria.
 Projetos que possuem características para alocação em mais de uma categoria são
classificados na categoria que possuem mais chance de serem aprovados.
O que
Caso 1
Caso 2
Níveis de
Possui padronização de
Possui apenas padronização de
categorização
categorias e subcategorias.
categorias.
 A ênfase da seleção dos projetos é direcionada pelas categorias de investimento.
 Uso de abordagem qualitativa e quantitativa, porém de forma não estruturada para projetos
menores que um determinado valor.
 Única abordagem quantitativa estruturada é a que usa método financeiro com memória de
cálculo padronizada e realizado pela empresa ou sua controladora fora da unidade fabril.
 Uso de abordagem qualitativa associada ao alinhamento estratégico, porém sem uso de
método estruturado para comparação entre os projetos menores que um determinado valor.
O que
Caso 1
Caso 2
Uso de metodologia e critérios
Projetos
Não foi disponibilizada a metodologia,
estruturados para comparação
acima de um
apenas mencionado que há rigor na
dos projetos em relação aos
determinado
avaliação econômica e aderência à
valores econômicos e
valor
estratégia do negócio.
estratégicos.
 Existe o estímulo formal das lideranças da empresa na geração de ideias para propostas de
projetos associados aos objetivos estratégicos quando do desdobramento destes, ainda que
por meio de metodologias diferentes.
 Existem estímulos informais, por parte das lideranças, para geração de ideias de projetos
no dia a dia.
O que

≠

Programa que
remunere
ideias.

Caso 1

-

Fonte: Elaboração própria.
Legenda: ≈ Padrões comuns; ≠ Padrões diferentes

Caso 2
Programa “Oficina de Ideias” que conta com um sistema
padronizado e informatizado para cadastro das ideias com
fluxo de aprovação formal para concorrer à premiação
financeira anual no caso da ideia ser implantada, que
também vale para projeto.
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Quadro 21 (Continuação) – Análise Cross Case: Categoria GPP - Subcategoria Seleção do
Portfólio de Projetos
Subcategorias

Seleção Ótima e Ajuste do Portfólio de Projetos

Seleção do Portfólio de Projetos

Peneiramento de Projetos

Categoria: GPP / Subcategoria Seleção do Portfólio de Projetos
 Existência da prática de peneiramento das propostas de projetos em dois níveis antes da
seleção final do portfólio de projetos para eliminação de projetos não alinhados
estrategicamente.
 Prática de peneiramento concentrada na área de produção devido à concentração de
projetos para área industrial.
 Alguns projetos, especialmente relacionados a segurança e atendimento legal são
indicados para inclusão no portfólio por serem considerados mandatórios.
 As informações dos projetos são levantadas e seguem um conjunto mínimo padronizado
pelos casos para o processo de seleção ótima do portfólio de projetos.
O que
Caso 1
Caso 2
O gerente de portfolio é o
O gerente de portfolio é o
Nível de
coordenador da engenharia de
gerente de engenharia de
envolvimento
produção e se envolve com o
projetos, se envolvendo com o
do gerente de
peneiramento dos projetos de toda a
peneiramento apenas dos
portfolio no
gerência, sendo que sua área gera
projetos propostos pela sua área,
peneiramento.
cerca de 95% das ideias de projetos
que são minoria.
para a planta.
 O portfólio de projetos tem horizonte de cinco anos com maior nível de detalhamento para
o primeiro ano.
 Não há a formalização de um comitê, mas as discussões são multidisciplinares com
participação do nível gerencial e lideradas pelo gerente do portfólio de projetos.
 Há espaço para pressões da área de produção para seleção de determinados projetos em
função dos riscos da não execução deles.
 Existe a prática de análise de disponibilidade de recursos humanos para os novos projetos
levando em conta os projetos já em andamento, porém sem procedimento definido, sendo
mais qualitativa do que quantitativa.
 Existe, em algum grau, a análise de interdependência entre os projetos para seleção,
porém mais pela iniciativa e experiência dos participantes do processo do que da
existência de um processo estruturado para tal,
 Não é realizada análise do balanceamento do nível de risco dos projetos.
 Há a preocupação da alta administração em não solicitar um valor de orçamento total para
investimento com um mínimo de probabilidade de realização com a preocupação de perda
de credibilidade, se baseando para isso no valor histórico realizado.
 O portfólio de projetos na unidade fabril, aprovado pela sua liderança principal, é levado
anualmente para a aprovação da UN a qual pertence na organização ou para a sua
controladora, seguindo um procedimento formal e com as informações requeridas pelos
tomadores de decisão.
O que
Caso 1
Caso 2
Organização das
O GEN1, que é o gerente
informações do portfólio de portfólio de projetos, é
A responsabilidade é dividida
de projetos para
o responsável por
entre o CEP2 e o CTR2.
aprovação fora da
organizar estas
unidade fabril.
informações.
Aprova o portfólio de
Aprova projeto a projeto,
Forma de aprovação do
projeto como um todo de
podendo entrar o ano seguinte
portfólio de projetos pela
uma única vez até o fim do ainda sem aprovação formal de
UN ou CE-2
ano.
alguns projetos.
Fonte: Elaboração própria.
Legenda: ≈ Padrões comuns; ≠ Padrões diferentes

≈

≠

≈

≠
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A categorização dos projetos de investimentos para o processo de seleção do portfólio
de projetos é um padrão comum, de acordo com o Quadro 21, como sugerem Cooper, Edgett
e Kleinschmidt (2001) e Crawford, Hobbs e Turner (2006), pois facilita o processo de
comparação entre os projetos, além de indicar prioridade e dar visibilidade estratégica a eles.
Nos dois casos a categorização é definida formalmente por meio de documento padrão da
empresa. Há projetos que, devido às suas características, podem gerar múltiplas interpretações
quanto à sua categorização.

Porém, como o projeto deve ser alocado em apenas uma

categoria para o processo de seleção de portfólio (CRAWFORD; HOBBS; TURNER; 2006),
o padrão comum observado é a sua alocação na categoria que apresenta maior chance de ser
selecionado. Isso é um exemplo de potencial problema apontado por Crawford, Hobbs e
Turner (2006) que é a manipulação do sistema de categorização.
Para projetos acima de determinado valor, ambos os casos apresentam, de forma
estruturada, critérios voltados para benefícios estratégicos e financeiros, como descrito no
Quadro 21. Além disso, há o padrão comum entre os casos de abordagens metodológicas
qualitativas e quantitativas, caracterizando o uso de múltiplos métodos de seleção para estes
tipos de projetos. Este padrão comum está em linha com o estudo de Cooper, Edgett e
Kleinschmidt (2001) em relação à prática das empresas benchmarks e com os estudos de
Dutra, Ribeiro e Carvalho (2014); Meredith e Mantel (2003); Puthamont e Charoenngan
(2006). Independente do valor do projeto e da categoria a qual ele está associado, se este
possui apelo de retorno econômico, sua viabilidade financeira é estruturada e padronizada.
Inclusive, esta avaliação econômica é realizada por instâncias superiores ao gerenciamento do
portfólio dos casos estudados. Este padrão confirma o uso de critérios e metodologia
estruturada para comparação entre os projetos no aspecto econômico, conforme propõe os
estudos de Ribeiro e Carvalho (2014), Meredith e Mantel (2003) e Puthamont e Charoenngan
(2006).
Para projetos sem apelo econômico, demandados internamente pelas unidades de
casos pesquisadas, conforme apresentado no Quadro 21, a falta de critérios objetivos,
qualitativos ou quantitativos, ou ambos, para comparação entre os projetos por categoria, que
permita uma seleção isenta do portfólio de projetos. Isso leva à aprovação de alguns projetos
mais pela pressão do solicitante, por meio de argumentos sobre os riscos da não execução do
projeto, do que pela sua relevância estratégica frente a outros projetos. Estes projetos
aprovados desta forma, porém, não chegam a ser “sacred cow” como definido por Meredith e
Mantel (2003) nem os “pet projects” de Cooper, Edgett e Kleinschmidt (2001). Pois, nestes
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casos, eles possuem uma argumentação técnica e apelo estratégico. No entanto, a não
utilização de critérios objetivos e comuns a todos os projetos da categoria que permita
comparação justa entre eles pode não levar à seleção dos melhores projetos para o portfólio de
projetos. Os depoimentos a seguir ilustram este padrão:

Cada um vai defender os seus até chegar a um alinhamento. A participação é direta e
com interação constante. Os projetos ou afetam ou afetarão a minha área, na sua
grande maioria. Então, nada mais justo que eu como responsável pela área ter um peso
na hora de opinar do que vamos fazer e principalmente o que vamos deixar de lado.
Porque eu procuro mostrar o que se pode perder se não fizer aquilo. [...] ‘Ok, nós
vamos abandonar isso, mas as conseqüências são estas, estas... Está todo mundo ciente
que o risco é esse? Lá na frente, se isto acontecer, a gente precisa lembrar disso.’
Entao é o meu posicionamento diante destas discussões. (GPR1, Caso 1).

É muito qualitativo. Não tem uma ferramenta quantitativa. [...] Hoje é mais
empírico, baseado na experiência e obviamente nos resultados. [...] focamos nos
projetos que são compulsórios e aí, em paralelo, tem a pressão da produção que é
fortíssima: ‘Eu preciso disso se não eu vou perder muita matéria prima’. Há os
apelos. (CEP2, Caso 2).

A geração de ideias para projetos é realizada, ainda que por diferentes métodos,
visando estarem alinhadas aos objetivos estratégicos da organização, de acordo com Quadro
21, como sugerem Archer e Ghasemzadeh (1999) e é estimulada no dia a dia pelas lideranças
dos casos analisados.

O pessoal normalmente vai gerando listas de projetos. Este pessoal é da manutenção,
engenharia, operação. O pessoal é estimulado a dar idéias. Por exemplo, há algum
tempo atrás eu mesmo gerei vários itens e classificava se era qualidade, meio
ambiente. (EAT1, Caso 1).
Normalmente, 95% ou mais surge aqui na engenharia, especificamente o grupo de
otimização e da operação. Exste um banco de ideias, que a gente chama de oficina
de ideias. Qualquer funcionário pode em qualquer momento fazer uma proposta.
Tem sistema informatizado que ele entra e preenche alguns campos com uma
argumentação qualitativa (...) e entra num fluxo de aprovação. (CEP2, Caso 2).

A prática do peneiramento dos projetos ocorre, em ambos os casos, em pelo menos dois
níveis conforme apresentado na continuação do Quadro 21, antes da seleção ótima do
portfólio de projetos, como propõem Archer e Ghasemzadeh (1999) e Blichfeldt e Eskerod

114

(2008). Projetos não estratégicos são eliminados e os mandatórios, que são estratégicos com
ou sem retorno financeiro, são identificados para sua indicação de inclusão no portfólio de
projetos. Além disso, um conjunto mínimo de informações padronizadas sobre os projetos são
levantadas para o processo de seleção ótima de portfólio de projetos, como sugerem Archer e
Ghasemzadeh (1999). No entanto, os projetos não apresentam o mesmo nível de detalhamento
e precisão da informação para o processo de seleção ótima do portfólio de projetos. A seguir,
dois trechos de depoimentos que evidenciam a prática de peneiramento.

Os alinhamentos com os objetivos da planta. (...) estão vinculados aos objetivos que
o SMG1 recebeu [...]. Eu faço uma pré-seleção e depois a gente faz um alinhamento
[...] o critério que eu procuro adotar usa a minha experiência [...] E ai vai a decisão
por A, B ou C. (GPR2, Caso 1).
Normalmente a gente faz uma priorizaçào. Cada área faz sua priorização. Tem
muitas ideias e tem que escolher algumas para ir para frente. [...] Depois a gente
senta com o gerente de fabricação e faz uma priorização em conjunto. (COP2, Caso
2).

A continuação do Quadro 21 apresenta ainda que o padrão comum à seleção ótima de
portfólio de projetos é realizado por equipe multifuncional, que envolve todas as áreas com
interesse em aprovar algum projeto, liderada pelo gerente do portfólio de projetos. Esta equipe
não é formalizada como um comitê de investimento, como sugere Archer e Ghasemzadeh
(1999), porém funciona como tal. Outro padrão comum apresentado na continuação do
Quadro 21 é a visão do portfólio de projetos de cinco anos, ou seja, inclui visão de curto prazo
e longo prazo, com projetos maiores e menores, para manutenção e crescimento do negócio,
conforme proposição de Archer e Ghasemzadeh (1999). No entanto, como discutido
anteriormente, a falta de critérios objetivos para a seleção ótima do portfólio, pode não gerar o
melhor portfólio de projetos.
A análise de interdependência entre os projetos nos casos pesquisados, apresentado na
continuação do Quadro 21, é informal e depende da experiência e iniciativa dos participantes
do processo de seleção do portfólio de projetos. A falta de um processo estruturado de análise
da interdependência entre os projetos pode não levar à seleção ótima do portfólio de projetos
de acordo com Archer e Ghasemzadeh (1999), Dickinson, Thornton e Graves (2001) e Lee e
Kim (2001).
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Os balanceamentos de risco, tamanho dos projetos e das perspectivas de curto e longo
prazos do portfólio de projetos selecionado internamente não são realizados de forma
estruturada nos casos estudados, de acordo com a continuação do Quadro 21, o que pode
comprometer a seleção ótima do portfólio de projetos, como argumentam Archer e
Ghasemzadeh (1999).
O portfólio de projetos é composto de projetos em andamento, oriundos de ciclos
anteriores, e projetos novos, como propõe Archer e Ghasemzadeh (1999), Meredith e Mantel
(2003), Blichfeldt e Eskerod (2008) e De Reick et al. (2005). No entanto, a avaliação da
capacidade de realização com base nos recursos humanos disponíveis não é estruturada,
configurando-se um padrão comum como apresentado na continuação do Quadro 21. Esta
análise é basicamente qualitativa e guiada pelo histórico de volume de recurso financeiro
investido. Este padrão não garante a realização dos projetos propostos, especialmente, nos
prazos previstos, confirmando a necessidade da análise da disponibilidade de recursos para o
portfólio de projetos antes de sua aprovação formal, como sugerem Archer e Ghasemzadeh
(1999), Meredith e Mantel (2003), Blichfeldt e Eskerod (2008) e De Reick et al. (2005).
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Quadro 22 – Análise Cross Case: Categoria GPP - Subcategoria Monitoramento e Controle
do Portfólio de Projetos
Categoria GPP – Subcategoria Monitoramento e Controle do Portfólio de Projetos

≈

≠

 Pelo menos quatro níveis de monitoramento e controle do portfolio de projetos, por meio de análise
multifuncional em reunião, com frequência definida para pelo menos três dos quatro níveis.
 Utilização de sistema para aprovação formal, liberação de verba, monitoramento e controle financeiro dos
projetos com teto máximo para alocação de despesas nos projetos baseado no seu orçamento total.
 Os gerentes de projetos passam as informações dos desempenhos físico e financeiro dos projetos para o gerente
de portfólio fazer a análise do desempenho deste.
 Todos os projetos fazem parte de um mesmo portfólio de projetos, ainda que o gerenciamento da execução dos
projetos não seja centralizada.
 Medida de sucesso ou desempenho do portfólio de projetos é dada pela composição dos avanços físicos e
financeiros de cada projeto.
 Atuação direta de um controller no monitoramento e controle financeiro do portfólio de projetos.
 Maior dificuldade no atendimento do avanço físico do que do financeiro.
 Projetos são incluídos, postergados, antecipados, cancelados ou colocados em espera para manutenção do
alinhamento estratégico do portfólio de projetos em função da ocorrência de mudanças de cenário,
especialmente de mercado e legislação de segurança e ambiental.
 Os conflitos de prioridades entre as atividades de projeto e do dia a dia são resolvidos diretamente pelo gerente
de projeto com o recurso ou com o dono do recurso, dependendo do projeto e da atividade do dia a dia afetada.
 Não há regras ou critérios estabelecidos para priorização da sequência de execução dos projetos após sua
aprovação.
 Não ocorre análise estruturada para aperfeiçoamento do gerenciamento do portfólio de projeto, mas foram
observadas implantações de iniciativas que afetaram positivamente este gerenciamento.
 Existem análises de sinergia e interdependência entre projetos para reduzir custos e prazos de implantação dos
projetos e impacto na produção, que em geral são voltadas para contratação do mesmo fornecedor para serviços
e compra de equipamentos e uso de janela de oportunidade de parada na planta de produção para montagem das
instalações dos projetos. Porém esta análise ocorre mais pela iniciativa e experiência dos gerentes de projetos,
de portfólio de projetos e dos envolvidos das áreas ligadas à produção, especialmente operação e manutenção do
que pela existência de um procedimento formal orientando a análise.
 Há integração entre as equipes das várias áreas envolvidas na realização do projeto para tomadas de decisões
relacionadas ao projeto e ao portfólio de projetos, que é facilitada pela informalidade nas relações, tanto
verticalmente quanto horizontalmente.
O que
Local de atuação do
controller.

Caso 1
O controller não fica lotado na
unidade fabril.

Caso 2
O controller faz parte da equipe da unidade
fabril.

Restrição mais crítica.

Recursos humanos

Recursos financeiros

Cálculo do desempenho
físico e financeiro do
portfólio de projetos.

Realizado pelo gerente do portfólio
de projetos.

Realizado pelo sistema corporativo
informatizado.

Recursos humanos
mais restritos

Alguns critérios
informais utilizados
para priorização da
execução dos projetos
após sua aprovação.

Engenharia de processo, que está
fora da área que gerencia o
portfólio de projetos.
 Objetivo do projeto é segurança
e este é urgente.
 Objetivo do projeto é qualidade
de produto.
 Maior prazo e complexidade da
montagem
 Tem mais informação.
 É mais fácil de implantar.

Fonte: Elaboração própria.
Legenda: ≈ Padrões comuns; ≠ Padrões diferentes

Engenharia de manutenção, que está fora da área
que gerencia o portfólio de projetos.
 Capacidade de execução dos projetos no
momento da aprovação.
 Janela de oportunidades de montagem na
planta.
 Nível de informação dos projetos no momento
da aprovação.
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Quadro 22 (Continuação) – Análise Cross Case: Categoria GPP - Subcategoria
Monitoramento e Controle do Portfólio de Projetos
Categoria GPP – Subcategoria Monitoramento e Controle do Portfólio de Projetos
O que

Razões mais
frequentes que levam
ao descumprimento
do avanço físico do
portfólio.

≠

Caso 1
 Restrições de recursos humanos,
especialmente de engenharia de
processo pela disputa com
atividades do dia a dia.
 Pouca experiência na elaboração de
cronogramas realistas.
 Descasamento de prioridades da
área de compras, que é centralizada
fora da unidade fabril, com as
prioridades do projeto.
 Pouca experiência em engenharia e
em gerenciamento de projetos de
parte da equipe de gerentes de
projetos.

Melhorias
implementadas no
gerenciamento de
portfólio de projetos.

 Aprovação das ARs em meio
eletrônico agilizando esta etapa.
 Antecipação do envio da proposta
de portfólio de projetos para o ciclo
seguinte para aprovação da UN.

Oportunidades de
melhoria relatadas
para o gerenciamento
do portfólio de
projetos.

 Antecipação da elaboração e
aprovação das Project Justification
para aumentar as chances do projeto
terminar dentro do ano.

Caso 2

 Descumprimento de paradas
programadas de produção que
possuíam alguma atividade
planejada de montagem de projeto.
 Atraso na aprovação do projeto
pela CE-2, que pode chegar até ao
segundo semestre do ano seguinte
ao orçamento.
 Demora na definição da alternativa
de solução do projeto.

 Adoção de metas setoriais e
individuais (específicas e globais)
voltadas para realização de
investimentos objetivando a
melhoria de algum KPI ajuda na
assertividade do processo de
seleção do portfólio de projetos
bem como no desempenho de
custo e prazo do projeto e do
portfólio de projetos.
 Antecipação da aprovação do
portfólio de projetos para o ciclo
seguinte, até o fim do ano anterior,
para todos os projetos do portfólio
de uma vez para aumentar
realização no ano seguinte.

Fonte: Elaboração própria.
Legenda: ≈ Padrões comuns; ≠ Padrões diferentes

O monitoramento e controle do portfólio de projetos são regulares nos casos
estudados, como proposto por Young e Conboy (2013), ocorrendo em quatro níveis, de
acordo com o Quadro 22. Todos os projetos fazem parte do portfólio como padrão comum
observado, que é gerenciado pelo gerente do portfólio de projetos, independente da área
responsável pela execução do projeto, como recomenda Cooper, Edgett e Kleinschmidt
(2001). Os projetos são gerenciados em fases com gates decisórios como padrão comum aos
casos, facilitando o acompanhamento de seu alinhamento estratégico e tomada de decisão
sobre sua continuidade, cancelamento, aceleração, desaceleração ou colocação em espera,
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como propõem Archer e Ghasemzadeh (1999, 2007), Cooper, Edgett e Kleinschmidt (2001) e
William e Samset (2010).
É padrão comum, como apresentado no Quadro 22, que a prática de cancelamento e
colocação do projeto em espera não aconteça comumente por falha de alinhamento estratégico
quando de sua escolha, porém, mudanças de estratégias em função de alterações no contexto
onde a organização está inserida podem exigir tais medidas em ambas as empresas. As
alterações ocorridas no cenário econômico mundial, especialmente brasileiro nos últimos
anos, levaram à necessidade da revisão do portfólio de projetos dentro do ciclo em
andamento, como destacado nos depoimentos abaixo:

Chegou lá 2011/2012, começaram [...] nas organizações os reflexos daquela crise de
2008 e 2009. Então, a empresa tinha uma demanda de resultado no ano e perguntou
para todos nós: 'Tem algum projeto que dê pra dar uma segurada?’ Vem essa análise
pra nós. Isso aqui a gente pode parar, [...] esse eu não posso parar. Tem casos de
projetos que a gente encerrou. A gente fechou a AR. [...] Esse projeto de UFB é um
exemplo. Já gastamos tanto. [...] sofreu essa pisada, essa freada. [...] Mas a decisão
não foi tomada pelo que já foi feito. Já gastamos, tudo bem, honramos os
compromissos. Se o mundo aqui mudar, o cenário do mercado do produto mudar
que não justifica aquilo lá, não interessa, paciência, [...] vão ter equipamentos que
vamos tentar realocar em outras fábricas, já que eles são compatíveis. Vai se tratar
aquilo que se gastou. (SMG1, Caso 1).

[...] o projeto foi aprovado em novembro para ampliação, o investimento global,
todas as verbas, inclusive a parte de royalts [...] para duas plantas. [...] No primeiro
semestre desse ano as condições de mercado estavam sinalizando uma freada das
vendas nos próximos cinco anos. Em maio acendeu um alarme. O que estava
aprovado para se implantar duas plantas, foi defasado. Primeiro uma planta, depois a
outra. [...] As compras estavam previstas escalonadas, em muitos casos já com
autorização para comprar dobrado [...] porque são plantas praticamente gêmeas. E aí
veio uma diretriz: ‘Pára a segunda planta.’ [...] é como se ela voltasse para a
condição de pré aprovada. Isso é raro. Há muitos anos não acontecia isso, de
acontecer o risco dele ser suspenso. Ele não foi cancelado, ele foi suspenso. (CEP2,
Caso 2).

Os depoimentos acima e outros não reportados neste relatório, evidenciam que a
qualidade do término do projeto e o envolvimento no nível adequado dos gerentes seniores
afetam positivamente o alinhamento estratégico do portfólio de projetos, como confirmou
Unger et al. (2012), pois eles não evitam a tomada de decisão pelo término do projeto para
manutenção do alinhamento estratégico do portfólio de projetos.
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A garantia de recursos humanos para as atividades do projeto é um desafio observado
como padrão comum aos casos, apresentado no Quadro 22, especialmente devido à disputa de
prioridades com as atividades do dia a dia, como apontado por Blichfeldt e Eskerod (2007). A
dificuldade aumenta quando o recurso está fora do domínio do gerenciamento do portfólio de
projetos, percebido claramente pela mudança de gargalo de recurso humano, que passou de
engenheiro de processo no Caso 1 para engenheiro de manutenção no caso Caso 2, que são os
tipos de recursos que estão fora da área que gerencia o portfólio de projetos.
No Quadro 22, observa-se que há um padrão comum aos casos, que, apesar da
restrição de recursos para as atividades de projeto, não existem critérios objetivos que
garantam a sequência de execução dos aprovados, de acordo com o maior impacto deles para
os resultados da empresa, como propõem Muller, Martinsuo e Blomquist (2008).

O que chegou primeiro, o que é mais fácil, flutua muito. Não tem regra, vai do bom
senso. Tem uma tendência de resolver primeiro os mais fáceis, aquilo que está mais
fácil de você fazer crescer. Depois você vai estudando como andar com os outros,
mas pelo menos você já começou a andar. Ou quando você já tem recursos para uma
determinada atividade. (EAT1, Caso 1).

Em muitos casos o que acontece é que tem etapas diferenças de avanços, de
informações que precisam ser coletadas, por exemplo, se você já tem o recurso
material, vamos reaproveitar o equipamento, (...) porque aí esse pode avançar mais.
Em muitos casos tem um critério que tem a ver com a viabilidade de implantação,
mais ou menos imediata, porque depende de eu parar a planta para implantar. [...]
São critérios mais informais e intuitivos. Não temos um procedimento para isso.
(CEP2, Caso 2).

A medida de sucesso formal do portfólio de projetos é dada pelos avanços físico e
financeiro nos padrões, que é calculado pela composição dos resultados dos projetos
individuais, de acordo com o Quadro 22. Este padrão comum aos casos confirma em parte as
propostas de Beringer, Jonas e Kock (2013), que inclui na lista também a qualidade dos
projetos individuais.
As proposições teóricas avançam com propostas cada vez mais elaboradas para
medição do desempenho do portfólio de projetos: satisfação do cliente, utilização de recursos
constantes e previsão de fluxo de caixa constante por Meskendahl (2010) e Voss (2012); nível
de risco (alto e baixo), prazo (curto e longo), tipo de projeto (tecnologia existente e nova) e
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áreas de aplicação por Voss (2012); aderência ou ajuste estratégico Meskendahl (2010) e
Beringer, Jonas e Kock (2013); grau em que o portfólio reflete a estratégia global da empresa
por Voss (2012); uso de sinergia técnica e de mercado entre os projetos do portfólio por
Meskendahl (2010) e Voss (2012) e por último, preparação da empresa para o futuro por Voss
(2012).
O questionamento a ser feito é a capacidade da organização de ampliar a medição de
desempenho do portfólio de projetos frente às restrições de recursos humanos pela pressão de
redução de custos, observada nos casos analisados neste estudo e em outros, como o do
Blichfeldt e Eskerod (2007).
No Quadro 22 nota-se que não há, de forma estruturada, como padrão comum aos
casos, a análise crítica para aperfeiçoamento do gerenciamento do portfólio de projetos, como
propõe o estudo de Kaizer, Arbi e Ahleman (2015), ainda que algumas discussões tenham
levado à implantação de melhoria incremental para este gerenciamento. Porém, potenciais
ganhos mais expressivos podem estar deixando de serem percebidos e capturados para o
aperfeiçoamento do gerenciamento de portfólio de projetos pela falta desta análise crítica
estruturada.
Chama a atenção um padrão observado no monitoramento e controle do portfólio de
projetos, comum aos casos, que foi a busca de captura de sinergias e interdependências entre
projetos durante suas execuções, especialmente nas fases de detalhamento e montagem das
instalações para redução de custos, prazos e riscos técnicos. Porém, esta atividade não é
realizada de forma estruturada, sendo atribuída às experiências dos gerentes de portfólio, dos
gerentes de projeto e dos envolvidos nestas atividades. Não foi constatado um padrão teórico
que abordasse este aspecto, que, se desenvolvido e estruturado, poderia contribuir para o
aumento da eficiência do gerenciamento de portfólio de projetos.
A análise cross case relativa à categoria Alinhamento Organizacional está organizada
por suas subcategorias nos Quadro 23, Quadro 24 e Quadro 25 a seguir.

121

Quadro 23 – Análise Cross Case: Categoria Alinhamento Organizacional – Subcategoria
Posicionamento do Gerente do Portfólio de Projetos
Categoria Alinhamento Organizacional – Subcategoria Posicionamento do Gerente do Portfólio de
Projetos
Nível de influência no alinhamento estratégico do portfólio de projeto similar, sendo consideradas
posições estratégicas para a empresa, apesar da diferença no nível hierárquico e estrutura organizacional.
O que
Caso 1
Caso 2
2º Nível: Gerência de Engenharia 3º Nível: Coordenação da Engenharia de
Nível
que se reporta diretamente ao Site Produção que se reporta ao Gerente de
hierárquico
Manager, que é o líder principal
Fabricação, que por sua vez se reporta ao Diretor
da unidade.
Geral, que é o líder principal da unidade.
Fonte: Elaboração própria.
Legenda: ≈ Padrões comuns; ≠ Padrões diferentes

≈
≠

A posição de gerente de portfólio de projetos é considerada estratégica nos casos
analisados, apesar da diferença observada no nível hierárquico, como apresentado no Quadro
23. Os gerentes de projetos participam ativamente do desdobramento estratégico e da seleção
do portfólio de projetos, possuindo relevante influência no alinhamento estratégico do
gerenciamento de portfólio de projetos, como sugerem Kaizer, Arbi e Ahlemann (2015).

Quadro 24 – Análise Cross Case: Categoria Alinhamento Organizacional – Subcategoria
Informações para Seleção do Portfólio de Projetos
Categoria Alinhamento Organizacional – Subcategoria Informações para Seleção do Portfólio de
Projetos
 Os projetos são selecionados não necessariamente no mesmo nível de informação, estando alguns
estão mais detalhados que outros.
 Os gerentes de portfólio de projetos organizam as informações do portfólio de projetos selecionado
internamente para que haja a aprovação final pelas instâncias superiores.
 Existe um conjunto de informações mínimas, padronizado, para a proposta ou ideia de projeto para
participar do processo de seleção do portfólio de projetos.
 Se necessário, pode ser solicitado verba para estudo da alternativa de solução a ser adotada no projeto.
O que
Caso 1
Caso 2
Responsável por
Engenheiros de Processo que se
levantar as
Engenheiros de Produção que se reportam ao
reportam ao Gerente de Produção,
informações
Coordenador da Engenharia de Produção, que
portanto fora da área que gerencia
sobre projetos
é o Gerente do Portfólio.
o portfólio de projetos.
(industriais)
Fonte: Elaboração própria.
Legenda: ≈ Padrões comuns; ≠ Padrões diferentes

≈

≠

Por outro lado, conforme Quadro 24, o padrão comum é o nível de detalhamento das
informações no momento da seleção do portfólio de projetos, que não é a mesma para todos
os projetos, havendo um mínimo de informações requeridas para o processo de seleção, mas
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sem critérios de seleção estruturados, como mencionado anteriormente. No entanto, existem
responsáveis por levantar estas informações, ainda que de forma descentralizada, que as
passam para o gerente de portfólio de projetos organizá-las para a seleção interna do portfólio
e depois para a aprovação final do portfólio de projetos. Este padrão vai ao encontro da
proposta de Kaizer, Arbi e Ahlemann (2015).

Quadro 25 – Análise Cross Case: Categoria Alinhamento Organizacional – Subcategoria
Posição de Atividades que Afetam o GPP.
Categoria Alinhamento Organizacional – Subcategoria Posição de atividades que afetam o
gerenciamento de portfólio de projetos.
O que

Compras

≠
Gerenciamento de
Projetos
(industriais)

Caso 1
Centralizada em outro Estado
brasileiro, com apenas um recurso
de compra no Caso 1 e que não se
envolve com compras para
investimento, se tornando um
gargalo e risco para o atendimento
de prazo do projeto.
Descentralizada, onde parte dos
projetos é gerenciada pelos
engenheiros da gerência de
produção e outra parte pelos
engenheiros da gerência de
engenharia.

Caso 2
Centralizada na unidade fabril na
Coordenação de Supply Chain e se reporta
ao Diretor Geral. Apenas projetos acima de
um determinado valor passam por área de
compra da CE-2, tendo menor impacto
negativo no cumprimento de prazo dos
projetos.

Centralizada na coordenação da engenharia
de produção pelos engenheiros da área.

Fonte: Elaboração própria.
Legenda: ≈ Padrões comuns; ≠ Padrões diferentes

Um padrão diferente entre os casos que vale destacar, apresentado no Quadro 25, é a
centralização da área de compras para os projetos para atendimento de três unidades fabris,
observada no caso do Caso 1. Esta centralização não atende às necessidades do gerenciamento
de projetos quanto aos prazos requeridos para informações para seleção e execução do
portfólio, o que não confirma a teoria de Kaizer, Arbi e Ahlemann (2015). Precisa ser
avaliado se este fato é devido à diferença de setor de atuação das empresas entre os estudos ou
outra questão.
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Quadro 26 – Análise Cross Case: Categoria Gerenciamento de Risco

≈

≠

Categoria: Gerenciamento de Risco
 Gerenciamento de riscos do projeto estruturado para os riscos técnicos voltados para segurança
(processo, pessoal e de meio ambiente)
 Gerenciamento estruturado dos riscos do empreendimento para grandes projetos.
 Gerenciamento de risco do portfólio de projetos é voltado para os riscos de atendimento ao custo e
prazo, porém não estruturado, fazendo parte do monitoramento e controle do portfólio de projeto.
 A integração do gerenciamento de risco do projeto e do portfólio de projetos não é estruturado e ocorre
em algum grau pela iniciativa e experiência dos gerentes de projeto e de portfólio de projetos para
aspectos técnicos voltados para segurança e atendimento às metas de avanço físico e financeiro.
Não há diferença expressiva.

Fonte: Elaboração própria.
Legenda: ≈ Padrões comuns; ≠ Padrões diferentes

O padrão comum aos casos para o gerenciamento de risco dos projetos individuais,
apresentado no Quadro 26, possui alguma estruturação e formalização nos padrões de fluxo
de planejamento e execução dos projetos, porém voltado para os aspectos técnicos,
especialmente os relacionados à segurança, saúde e meio ambiente. A análise de risco para o
negócio possui uma estruturação maior, em ambos os casos pesquisados, para grandes
projetos, porém realizado no nível da UN, no Caso 1 ou da CE-2, no Caso 2.
O gerenciamento de risco do portfólio de projetos, conforme Quadro 26, apresenta
padrão comum entre os casos, não sendo estruturado e formalizado, se limitando aos riscos
de atendimento do avanço físico e financeiro do portfólio de projetos durante seu
monitoramento e controle. A integração do gerenciamento de risco do projeto individual e do
portfólio ocorre, em ambos os casos, por intuição dos gerentes de projetos e de portfólio dado
suas experiências, não sendo estruturada e também voltada para o desempenho dos avanços
físico e financeiro do portfólio de projetos.
Este padrão de gerenciamento de risco observado pode estar levando as empresas
estudadas a não obterem todo o benefício potencial para o desempenho de seus portfólios de
projetos, pois, conforme constatado por Teller e Kock (2013), um gerenciamento de risco
estruturado e formalizado, tanto do projeto individual quanto do portfólio de projetos, bem
como a integração dos dois, associado a uma cultura de gerenciamento de risco, contribuem
para o sucesso do portfólio de projetos.
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Quadro 27 – Análise Cross Case: Categoria Formalização
Categoria: Formalização

≈

≠

 Todos os projetos fazem parte do mesmo portfólio.
 Gerenciamento de portfólio de projetos formalizado com procedimentos padronizados para:
categorização de projetos, fluxo de aprovação e limites de competência para aprovação do portfólio,
método econômico de comparação de projetos para seleção de portfólio.
 Gerenciamento de portfólio de projetos com prática estabelecida sem padronização de procedimentos:
processo de seleção de portfólio de projetos, reuniões regulares para monitoramento e controle do
projeto e do portfólio de projetos, medição de desempenho dos projetos e do portfólio de projetos.
 Não há prática de uso de critérios e de metodologias estruturadas e formais para comparação de
projetos nas categorias para seleção do portfólio de projetos.
 Não há prática formal e estruturada de balanceamento do portfólio para sua seleção ótima quanto aos
recursos humanos, risco, tamanho, interdependência e sinergia entre os projetos. Há iniciativas
isoladas e intuitivas para alguns aspectos, especialmente recursos humanos e interdependência.
 Gerenciamento de projetos segue um fluxo de planejamento e execução formal, organizado em fases e
com gates entre fases.
 Sistema informatizado de monitoramento e controle dos custos com o projeto com limite de alocação
de custo em função do valor do projeto.
 Projetos acima de um determinado valor possuem maior nível de formalização e envolvimento externo
por parte da ME ou CE-2.
 Tendência de simplificação dos processos relativos aos planejamentos e execução dos projetos devido
à restrição de recursos humanos.
 A qualidade da informação para o gerenciamento do portfólio de projetos quanto à sua disponibilidade
compreensão e transparência parece maior para a etapa de monitoramento e controle do que para a
etapa de seleção do portfólio devido à falta de critérios objetivos para seleção dos projetos solicitados
pela unidade de caso.
 A qualidade da alocação de recursos para os projetos quanto à velocidade, confiabilidade e
comprometimento com a prevenção de conflitos, apesar dos esforços empreendidos para solução de
conflitos de prioridades entre as atividades do dia a dia e dos projetos, ainda é um desafio evidenciado
pela dificuldade de atendimento do avanço físico dos projetos.
 A qualidade da cooperação cruzada entre projetos, por meio da empatia e prontidão para ajudar, está
presente e facilitada pela informalidade nas relações verticais e horizontais. Esta cooperação busca
agilizar as decisões sobre os projetos e portfólio, especialmente às referentes à alocação de recursos
humanos frente sua escassez e conflitos com as atividades do dia a dia.
O que
Caso 1
Caso 2
Formalizado ao menos para
Método de comparação do valor
projetos acima de um
Não informado.
estratégico do projeto.
determinado valor.

Sistema informatizado de suporte ao
gerenciamento do fluxo de planejamento
e execução do projeto.
Fonte: Elaboração própria.
Legenda: ≈ Padrões comuns; ≠ Padrões diferentes

Não tem.

Tem.

Como observado no Quadro 27, todos os projetos, nos dois casos pesquisados, fazem
parte do mesmo portfólio, conforme sugere o estudo de Cooper, Edgett e Kleinschmidt
(2001). Os casos analisados apresentaram também vários padrões similares quanto à
formalização do gerenciamento de projetos e de portfólio de projetos. Tanto o gerenciamento
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de projetos quanto o gerenciamento de portfólio de projetos apresentam atividades formais e
estruturadas com procedimentos padrões e atividades informais com uma prática estabelecida,
bem como atividades sem prática estabelecida ou muito incipiente, como, por exemplo, o
estabelecimento de critérios e metodologias de comparação entre os projetos solicitados pelas
unidades de caso e balanceamento do portfólio.
Estes padrões podem comprometer a qualidade do gerenciamento de portfólio, como
constatado por Teller et al. (2012). Segundo estes autores, esta qualidade é dada,
primeiramente, pela qualidade da informação, que nos padrões está especialmente
comprometida para a etapa de seleção do portfólio devido à falta de critérios objetivos para
seleção e balanceamento do portfólio de projetos. Em segundo, pela qualidade da alocação de
recursos humanos para os projetos, como definido por Teller et al. (2012), que nos padrões
está prejudicada quanto à velocidade da alocação de recursos humanos para os projetos,
evidenciada pela dificuldade de atendimento do seu avanço físico.
Por outro lado, foi constatada a presença de qualidade da cooperação por meio da
empatia e prontidão para ajudar, que é o terceiro aspecto da qualidade do gerenciamento do
portfólio de projetos apontada por Teller et al. (2012). Esta cooperação foi consistentemente
mencionada nos depoimentos e é facilitada pela informalidade nas relações verticais e
horizontais para as trocas de informações, cobranças e tomadas de decisões sobre os projetos
e portfólio de projetos, especialmente quando se referem à decisão sobre alocação de recursos
humanos declaradamente escassos nos dois casos. Duas das evidências deste padrão estão
destacadas nos relatos a seguir:

[...] tem que ter um alinhamento e um entendimento para baixo muito forte, para
todo mundo estar na mesma direção. [...] E tem funcionado bem. [...] Eu tenho
liberdade de ir ao engenheiro [...] GPR1 diz que ‘Se não está andando direito me fala
logo’. Porque, internamente, ele tem como reorganizar, discutir prioridade, [...]Ele
tem feito isso bem. [...] acho importantíssimo este alinhamento para os lados e para
baixo. [...] A gente tem um cobertorzinho curto, e não pode ser grande se não a
gente não sobrevive. (EAT1, Caso 1).
[...] a área de manutenção. Porque os especialistas lá, eles de fato tem um grande
foco da gestão deles que é a manutenção, garantir a disponibilidade das instalações.
[...] E lá eles trabalham realmente com uma limitação de recursos muito grande.
Toda vez que tem um projeto grande e a gente demanda eles é mais difícil. Então,
isso é uma realidade nossa que a gente vai dando um jeitinho. Esse ano a gente
brincou dizendo que colocou linha de montagem. [...] Eu queria que meu colega
desse um parecer para um vaso, equipamento. Eu pegava, imprimia o documento (a
folha de dados). ‘Rapaz, vamos marcar, nem na minha sala nem na sua, e ia para
sala de reunião. [...] Deu certo. Porque, se deixassse ele fazer isso na sala dele,
mandando via correio eletrônico seria o triplo do tempo. (...) a gente faz essas
jogadas, essas alternativas, esses artifícios para dar agilidade. (CEP2, Caso 2).
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Apesar de não haver um gerenciamento formal dos stakeholders internos envolvidos
no gerenciamento do portfolio de projetos no Caso 1, foi possível identificar, ao menos os
principais stakeholders por meio de documento e das entrevistas. O documento “CapEx
Management” apresenta o fluxo das fases e gates de aprovação de projetos. Neste documento,
são informadas as funções responsáveis por cada atividade das fases, incluindo as equipes de
planejamento, de execução e de aprovação em cada gate. A etapa de aprovação de um projeto
faz parte da etapa de seleção do portfolio de projetos, consequentemente, do seu
gerenciamento. Assim, os principais stakeholders do gerenciamento de portfolio de projetos
internos no Caso 1, são: i) o SMG1; ii) todos os gerentes funcionais, que inclui o gerente de
portfólio; iii) os líderes de projetos (engenheiros das gerências de produção e de engenharia);
e iv) o solicitante ou gerador da ideia do projeto.
No Caso 2, também foi possível identificar os principais stakeholders internos
envolvidos no gerenciamento do portfólio de projetos, apesar de não haver gerenciamento
estruturado para isso. Esta identificação foi feita por meio das entrevistas estruturadas. Então,
os principais stakeholders internos neste caso são: i) Diretor Geral; ii) Diretor Administrativo
e de Gestão; iii) Gerentes; iv) Todos os Coordenadores, especialmente o CTR2, os da
gerência de fabricação, que inclui o gerente de portfólio (CEP2), CGI e PSQ; v) Gerentes de
Projetos (engenheiros de processo da coordenação da engenharia de produção) e vi)
solicitante ou gerador da ideia do projeto. As diferenças observadas no padrão de stakeholders
internos para o gerenciamento do portfólio de projetos é devido basicamente pela diferença na
estrutura organizacional das empresas, como foi constatado nos organogramas apresentados
na Figura 13 e na Figura 17.
Por fim, com base na pesquisa teórica e análise empírica, este estudo apresenta na
Figura 18 o metaframework desenvolvido a partir da incursão teórica e aprimorado com a
pesquisa empírica, cujo objetivo é apresentar o alinhamento estratégico do gerenciamento de
portfólio de projetos.
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Figura 18 – Metaframework para o Alinhamento Estratégico do Gerenciamento do
Portfólio de Projetos.

Fonte: Elaboração própria.
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5

CONCLUSÕES

Esta pesquisa buscou responder à pergunta: Como se dá o alinhamento estratégico do
gerenciamento do portfólio de projetos de forma a contribuir para o alcance das metas
empresariais?, A motivação para este questionamento se deu pelo fato das empresas
apresentarem dificuldades na realização das suas estratégias, como evidenciaram Markins e
Stelle (2005) e PMI (2014), aliada à evidência apresentada pelo PMI (2014) de que apenas
cerca da metade dos projetos estão alinhados às estratégias empresariais. Associar o
alinhamento estratégico do portfólio de projetos às realizações das metas empresariais foi um
passo natural, devido à importância deste gerenciamento em ambientes organizacionais de
multiprojetos.
Esta pesquisa permitiu criar uma definição estruturada, ainda não disponível na
literatura acadêmica do construto: “Alinhamento estratégico do portfólio de projetos”. Esta
definição foi, em um primeiro momento, desenvolvida com base na pesquisa teórica e,
posteriormente, aprimorada com base na pesquisa empírica:

Desdobramento das estratégias em objetivos estratégicos orientando as categorias
dos projetos, bem como a priorização destas, para a seleção do portfólio de projetos.
Este portfólio deve ser continuamente ajustado às mudanças de prioridades
estratégicas por meio do uso racional dos recursos limitados, respeitando os
compromissos de prazos e custos dos seus projetos, contribuindo assim, com o
alcance dos objetivos estratégicos da organização.

A revisão da literatura possibilitou identificar estudos que apontam como se dá o
alinhamento estratégico do portfólio de projetos, a partir dos quais foi possível elaborar um
metaframework para este alinhamento. Os estudos de casos realizados em duas empresas de
mesmo porte, que atuam no mesmo setor, que possuem gerenciamento de portfólio de
projetos voltados para a área industrial e localizadas em regiões distintas do Brasil;
contribuíram para verificar as abordagens teóricas por meio da identificação de padrões
comuns. Além disso, foi possível observar padrões comuns e diferentes entre os casos, não
abordados na teoria pesquisada, que contribuíram para o aprimoramento do metaframework e
sugestão de agenda para pesquisas futuras.
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Foi possível constatar com a pesquisa teórica que, tanto os estudos sobre
gerenciamento de projetos individuais quanto sobre o gerenciamento de portfólio de projetos
foram ampliando suas perspectivas e níveis de integração entre eles no período pesquisado
(1999 a 2015). Esse movimento buscou tanto o melhor entendimento do fenômeno quanto
aplicações para a praxis de projetos. Nesses estudos, uma das vertentes desse sucesso é o
alinhamento estratégico dos projetos e do portfólio de projetos. Esta tendência visou
justamente aprimorar o entendimento de como, por meio dos projetos, de seu gerenciamento
individual e do gerenciamento do portfólio de projetos, é possível contribuir para a realização
das estratégias empresariais.
A pesquisa empírica confirmou a importância dos projetos, de seu gerenciamento
individual e do portfólio de projetos para a realização das estratégias empresariais. Esta
importância foi reconhecida por todos os entrevistados de ambos os casos. Foi possível
também constatar a restrição de recursos humanos enfrentada pelas empresas pesquisadas.
Restrição essa, que acaba gerando a necessidade de simplificar os processos e a formalização
dos padrões e procedimentos. A formalização se volta então para os processos essenciais de
gerenciamento dos projetos, organizado em fases e gates, controle de aprovação dos projetos
e controle do portfólio de projetos, especialmente o financeiro, havendo menor restrição para
o não cumprimento dos prazos.
Por outro lado, foi possível observar um padrão comum na pesquisa empírica no qual
a restrição de recursos humanos parece contribuir para a criação de uma cultura de
informalidade nas relações horizontais e verticais. Esta informalidade parece facilitar as
soluções de conflito entre as atividades do dia a dia e as atividades associadas aos projetos
(individuais e de portfólio). Além disso, constatou-se que as lideranças estimulam a geração
de ideias para projetos alinhadas objetivos estratégicos e que adotam posturas atuantes nas
decisões relacionadas aos projetos e ao portfólio. As definições de objetivos por meio do
compartilhamento de metas que envolvem projetos e o portfólio de projetos podem também
estar contribuindo para o alinhamento estratégico do gerenciamento do portfólio de projetos.
Então, respondendo à pergunta desta pesquisa, o alinhamento estratégico do
gerenciamento do portfólio de projetos se dá, resumidamente, da seguinte forma:
a) criação de direcionamento estratégico, com revisão anual, para o gerenciamento de
projetos e de portfólio de projetos antes do processo de seleção de portfólio de projetos
para:
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– desdobramento das estratégias geradas no planejamento estratégico em objetivos
estratégicos, iniciativas e KPIs, conduzido pelo nível estratégico com participação
das lideranças de todos os níveis da unidade fabril incluindo os gerentes de portfólio
de projetos;
– priorização entre os objetivos estratégicos pelo nível estratégico da unidade fabril;
– definição de orçamento para investimentos em projetos pelo nível estratégico da
empresa, com limites de competência e fluxo de aprovação do portfólio de projetos
e dos projetos, com horizonte de cinco anos, com maior nível de detalhamento para
o primeiro ano;
– aprovação, por parte da organização, do portfólio de projetos para execução antes do
término do ano anterior ao ciclo do portfólio em aprovação, que é composto de
projetos anuais e plurianuais;
– definição dos objetivos estratégicos do portfólio de projetos com base no
desdobramento estratégico;
– definição de categorias de investimentos com base nos objetivos estratégicos com
revisões anuais pelo nível estratégico.
b) criação de uma estratégia para o gerenciamento de projetos que estabeleça:
– o ciclo de vida dos projetos que inclua as fases de planejamento e execução, bem
como gates decisórios entre as fases para avanço com base nas decisões técnicas e
estratégicas;
– manutenção do alinhamento estratégico do projeto após sua seleção por meio da sua
execução em fases com gates decisórios que levam em conta a sua aderência
estratégica, mesmo após sua aprovação para execução;
– associação formal do projeto ao objetivo estratégico/KPI que visa atender por meio
de um documento, no qual esteja visível também como este atendimento será feito,
a que custo e prazo;
– definição de indicadores de desempenho para os projetos que incluam a medição do
resultado quanto ao atendimento ao objetivo estratégico proposto, além do
atendimento ao prazo, ao custo e à qualidade do projeto;
– monitoramento e controle dos projetos com análises críticas sistemáticas e regulares
com relação ao atendimento dos indicadores de desempenho estabelecidos;
– estabelecimento de um processo para o cancelamento de um projeto de forma que, a
qualidade deste encerramento, bem como de sua decisão, seja efetiva;
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– formalização de análises críticas regulares para aprimoramento do gerenciamento de
projetos, especialmente para o aspecto de alinhamento estratégico deste
gerenciamento para realização das metas organizacionais.
c) estruturação do gerenciamento do portfólio de projetos precisa promover:
– padronização de critérios, com base nos objetivos estratégicos, e metodologias para
comparação entre os projetos nas categorias de investimentos com revisões anuais.
Estes critérios podem ser diferentes para classificações diferentes dos projetos:
diversificação, expansão de capacidade, manutenção do negócio, etc. Para os
projetos top down esta definição é dada pelo nível estratégico e para os projetos
bottom up é estabelecida por equipe multifuncional com a liderança do gerente de
portfólio de projetos;
– estímulo por parte das lideranças para geração de projetos aderentes aos objetivos
estratégicos e/ou a seus KPIs;
– estabelecimento de um processo de seleção de projetos, desde o peneiramento nas
áreas à seleção ótima final, com participação multifuncional e uma clara liderança
nos níveis, com liderança do gerente de portfólio de projetos para a seleção final;
– consideração dos projetos em andamento na seleção final do portfólio, incluindo
todos os projetos em um mesmo portfólio;
– definição de critérios e métodos de balanceamento do portfólio de projetos para sua
seleção ótima em relação aos projetos: interdependência, disponibilidade de
recursos humanos, nível de risco, custos, prazos de execução e sinergia;
– manutenção do alinhamento estratégico do portfólio de projetos por meio de análises
sistemáticas e regulares da sua aderência aos objetivos estratégicos para ele
proposto. Esta análise deve levar em conta todos os projetos, possíveis mudanças
estratégicas após aprovação do portfólio, para tomadas de ações de aceleração,
postergação, cancelamento ou mesmo entrada de novos projetos no portfólio de
projetos;
– promoção da integração entre o gerenciamento dos projetos individuais com o
gerenciamento do portfólio de projetos no dia a dia da organização, de modo a
favorecer agilidade na identificação e solução de problemas que impeçam o bom
andamento dos projetos e do portfólio, especialmente os relacionados aos conflitos
de prioridade de recursos humanos entre as atividades do dia a dia e de projetos;
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– definição de critérios para estabelecimento da melhor sequência de execução dos
projetos aprovados (priorização para execução) de forma a capturar as sinergias
entre os projetos, respeitar suas interdependências e direcionar recursos
prioritariamente para os projetos com maiores impactos nas metas empresariais;
– definição de indicadores de desempenho para o portfólio de projetos que inclua a
medição dos atendimentos aos objetivos estratégicos do portfólio, além do
atendimento ao seu avanço físico e financeiro;
– monitoramento e controle do portfólio de projetos com análises críticas sistemáticas
e regulares com relação ao atendimento dos indicadores de desempenho
estabelecidos;
– formalização de análises críticas regulares para aprimoramento do gerenciamento de
portfólio de projetos, especialmente para o aspecto de alinhamento estratégico deste
gerenciamento para realização das metas organizacionais.
d) alinhamento organizacional para atendimento às necessidades do gerenciamento de
portfólio de projetos, bem como atribuição de caráter estratégico para este
gerenciamento por meio de:
– inclusão do gerente de portfólio de projetos no desdobramento das estratégias em
objetivos estratégicos e suas respectivas iniciativas e KPIs;
– posicionamento estratégico do gerente de portfólio de projetos para a organização,
que não significa necessariamente posição hierárquica de primeiro ou segundo
nível, mas possuir reconhecimento da organização para influenciar o alinhamento
estratégico do portfólio de projetos;
– promoção da disponibilização das informações por todas as áreas da empresa
envolvidas, com qualidade e nos prazos requeridos, necessárias para os processos do
gerenciamento de projetos e de portfólio de projetos;
– desenvolvimento de metas de desempenho profissional compartilhadas e individuais
associadas aos desempenhos do projeto e do portfólio de projetos;
– promoção de abertura para informalidade nas relações verticais e horizontais de
modo a agilizar as soluções e decisões relativas aos projetos a ao portfólio de
projetos, especialmente as que envolvem conflitos de prioridade na alocação de
recursos entre atividades no dia a dia e de projetos.
e) Formalização do gerenciamento de risco do projeto individual e do portfólio de
projetos, bem como a integração dos dois, para os riscos técnicos (segurança e
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especificações por exemplo) e para os riscos do atendimento do projeto ao objetivo
para o qual foi desenvolvido. Esra formalização contribui para uma cultura de
identificação, prevenção e monitoramento dos riscos dos projetos e do portfólio de
projetos para aumentar a transparência e a capacidade de enfrentamento do risco. Com
isso, o desempenho do portfólio de projetos, em consequência seu alinhamento
estratégico, pode ser facilitado;
f) Formalização, no nível adequado à boa operação da empresa e ao nível de
complexidade dos projetos, do gerenciamento de projeto e do gerenciamento do
portfólio de projetos visando aumentar a qualidade da informação, da alocação de
recursos e da cooperação cruzada entre projetos e com isso aumentar o desempenho do
portfólio de projetos, em consequência seu alinhamento estratégico.
Um cenário com recursos cada vez mais restritos e com a necessidade crescente das
empresas de implantar estratégias para atendimento de suas metas, de curto e longo prazos,
requer assertividade na seleção de suas iniciativas, dentre elas os projetos de investimentos.
Nesse contexto, o gerenciamento do portfólio de projetos associado ao gerenciamento dos
projetos individualmente possui papel determinante para a realização destas estratégias.
Assim, este estudo contribuiu com o meio acadêmico na medida em que gerou a
primeira definição formal para “Alinhamento estratégico do gerenciamento de portfólio de
projetos”. Além disso, conseguiu capturar e juntar os aspectos, anteriormente estudados de
forma isolada, relevantes para o alinhamento estratégico do portfólio de projetos,
desenvolvendo um metaframework para este alinhamento.
As contribuições práticas, no âmbito das organizações que trabalham com projetos,
inclui a possibilidade de identificar em seus processos oportunidades de melhorias para o
alinhamento estratégico de seu gerenciamento de portfólio de projetos e consequente aumento
da realização de suas estratégias. O metaframework desenvolvido, bem como o resumo de
como se dá este alinhamento estratégico facilita esta identificação.
É importante ressaltar as limitações desta pesquisa. O referencial teórico utilizado
abrangeu estudos de países e setores de atuações empresariais diferentes, típico da pesquisa
acadêmica que envolve gerenciamento de projeto e de portfólio de projetos. O estudo
empírico utilizou estudo de dois casos focado em um setor industrial, de um mesmo país, em
empresas de mesmo porte e para portfólio de projetos eminentemente industriais. Como se
trata de estudo de caso, ainda que múltiplo, não é possível obter generalização completa de
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seus resultados (Yin, 2010), apesar da técnica de triangulação utilizada para análise dos
resultados por meio da comparação, em cada caso, entre entrevistas e documentos e entre
depoimentos dos entrevistados. No entanto, foi possível gerar contribuições específicas para
o setor analisado, no caso, o químico, especialmente para portfólio de projetos industriais.
Espera-se que este estudo de pesquisa desperte interesse de outros pesquisadores no
estudo do tema para continuar seu aprimoramento. A seguinte agenda de pesquisa é proposta:
a) replicação deste estudo em um número maior de casos com diversificação de
setores e pesquisa quantitativa por meio de questionário (survey);
b) estudo do impacto da metodologia utilizada para o desdobramento estratégico no
alinhamento estratégico do gerenciamento do portfólio de projetos;
c) estudo do impacto do número e nível de envolvimento dos empregados no
desdobramento estratégico no alinhamento estratégico do gerenciamento do
portfólio de projetos;
d) estudo do impacto da formalização de comitês de investimentos no alinhamento
estratégico do gerenciamento do portfólio de projetos;
e) estudo do impacto da adoção de metas individuais e compartilhadas de
desempenho profissional no alinhamento estratégico do gerenciamento do
portfólio de projetos;
f) estudo do impacto de gerenciamento dos stakeholders do portfólio de projetos, no
alinhamento estratégico do gerenciamento do portfólio de projetos;
g) estudo dos fatores determinantes que influenciam na formação de um ambiente
informal nas relações verticais e horizontais, apontado na pesquisa empírica como
fundamental para a negociação de recursos humanos para os projetos e
consequentemente para o desempenho do portfólio de projetos.
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APÊNDICE A – Roteiro para Entrevistas Semiestruturadas

ROTEIRIO PARA ENTREVISTAS SEMIESTRUTURADAS
Dimensão: Direcionamento e Alinhamento Estratégico do Gerenciamento Portfólio de
Projetos
1) Como se dá o processo de alinhamento entre as estratégias da empresa e o portfólio de
projetos? (Capturar o processo e sua frequência).
2) Como as estratégias da empresa influenciam o foco do gerenciamento de projeto e do
gerenciamento do portfólio de projetos? (Capturar: as dimensões estratégicas, o que faz as
dimensões estratégicas se alterarem ao longo do tempo e o reflexo desta mudança no
gerenciamento do portfólio de projeto).
3) Como você identifica a ordenação (nível de prioridade) entre os objetivos estratégicos?
(Capturar atribuição de peso para os objetivos estratégicos).
4) Quando e como é feita a distribuição de verba para os investimentos? (Capturar se esta
distribuição segue algum critério de prioridade).
5) Na sua visão, quais os benefícios do gerenciamento de portfólio de projeto para a empresa?
6) Em que nível hierárquico o portfólio de projetos é gerenciado? (Capturar nível estratégico
de atuação do gerente de portfólio).
7) Como a estrutura organizacional suporta as necessidades do gerenciamento de projeto e do
gerenciamento do portfólio de projetos? (Capturar fluxo de informações para seleção e
execução do portfólio de projetos, atendimento às necessidades do gerenciamento de portfólio
e do projeto individualmente).
8) O que, para você, significa ‘Alinhamento estratégico do gerenciamento de portfólio de
projetos’?

Dimensão: Gerenciamento de Portfólio de Projeto
9) Quantos projetos em média são gerenciados simultaneamente no portfólio?
10) Qual o valor (orçamento) do portfólio de projetos - desembolso anual?
11) Como se dá o processo de gerenciamento de portfólio? (Capturar nível de formalização,
etapas, áreas atuantes, se todos os projetos estão no portfólio, se há um gerente de portfólio
centralizando este gerenciamento).
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APÊNDICE A (Continuação) – Roteiro para Entrevistas Semiestruturadas

12) Descreva o processo de seleção do portfólio de projetos? (Capturar como os projetos
selecionados estão ainhados às estratégias da organização; quais critérios e metodologias são
utilizadas para comparação dos projetos; quais informações sobre o projeto são utilizadas e se
são as mesmas para todos os projetos; se existe uma fase de peneiramento e como ela se dá, se
os projetos são categorizados, quais as categorias utilizadas e se elas são fixas ou variam de
acordo com mudanças nos objetivos estratégicos; quem lidera o processo e quem participa
dele).
13) Como é realizado o balanceamento do portfólio de projetos e quais os critérios avaliados?
(Capturar se são considerados os projetos em andamento, prazo de execução, disponibilidade
de recursos, nível de risco, novas e antigas áreas de aplicação, novas e antigas tecnologias; se
são consideradas a interdependência (recursos) e a sinergia entre projetos; quem lidera e quem
participa; se existe a formação de comitês de investimento).
14) Como o alinhamento estratégico do portfólio de projetos é mantido ao longo do tempo?
(Capturar quais os critérios para tomada de decisão em relação à continuidade do projeto; se o
alinhamento estratégico é verificado; se os projetos são abortados, priroizados ou
despriorizados em função disso ou de outros critérios).
15) Como é feita a análise da necessidade de entrar um “novo” projeto no portfólio após o
ciclo formal de seleção do portfólio de projetos? (Capturar influência de entrada de novo
projeto na manutenção do alinhamento estratégico do portfólio).
16) Como é o processo de gerenciamento de risco do portfolio? (Capturar nível de
formalização e integração com o gerenciamento de risco do projeto individual).
17) Como é medido o desempenho (sucesso) do portfólio de projetos? (Capturar as métricas,
frequência de monitoramento, se ações de controle são realizadas, quem lidera este processo e
nível de formalização).
18) Como se dá o aperfeiçoamento do gerenciamento do portfólio de projetos para aprimorar
seu alinhamento às estratégias da empresa? (Capturar formalização do aprendizado)

Dimensão: Gerenciamento de Projeto
19) Qual o nível de formalização do gerenciamento de projetos? (Capturar se os projetos são
gerenciados em fases, quais fases, se há portais decisórios entre as fases, como o processo de
gerenciamento de projetos deixa claro qual a importância do projeto para a realização das
estratégias da organização).
20) Quais os critérios de sucesso (desempenho) do projeto? (Capturar quais os critérios, se são
medidos para todos os projetos, se inclui medição do atendimento ao objetivo estratégico para
o qual foi desenvolvido).
21) Como o gerenciamento de projeto promove o contínuo alinhamento do projeto às
estratégias da organização durante o monitoramento e controle de sua execução? (Capturar se
alterações de estratégias se refletem em ações de continuidade - aceleração e desaceleração - ,
espera ou descontinuidade dos projetos).
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22) Em caso de decidir pelo encerramento prematuro do projeto, como é o processo de
formalização desta decisão? (Capturar o envolvimento das lideranças e o nível de
formalização).
23) Como é o processo de gerenciamento de risco do projeto? (Capturar qual seu nível de
formalização e se este processo retroalimenta o gerenciamento de risco do portfolio de
projeto).
24) Como é feita alocação dos recursos e apoio necessários ao adequado gerenciamento do
projeto (Capturar existência de conflitos de prioridades entre atividades do dia a dia e para
realização dos projetos e nível cooperação para solução).
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APÊNDICE B – Fases e Gates para Gerenciamento de Projetos no Caso 1

Quadros elaborados com base nas entrevistas de campo e no padrão CapEx Management

Fase 0 - Entre a geração da ideia e o Gate 0: Esta fase e gate não são formalizados no fluxo
da empresa. Eles foram adicionados como parte da prática da empresa com base nas
informações obtidas durante a pesquisa de campo. Nesta fase, realiza-se o peneiramento das
ideias por meio de vários mecanismos possíveis, conforme mencionado no item 4.1.2, com
aprovação pelo SMG1 para seguir em frente com a ideia e elaborar o Project Justification (PJ)
para aprovação no Gate 1. Só passam neste gate as ideias com aderência a algum (ns) objetivo
(s) estratégico (s). Caso a ideia não seja aprovada no ciclo em questão, ela é arquivada para
análise de sua aderência em outro ciclo.
Fase 1 - Entre o Gate 0 e Gate 1: Elaboração do PJ, que é um documento formal analisado
por várias pessoas de várias áreas. Nele é apresentada uma visão geral da motivação do
projeto, do problema que se quer atacar, qual é a solução imaginada e como ele se encaixa na
categorização padrão. Ainda é uma ideia, porém com informação de custo com precisão de ±
50%. Se necessário, pode ser destinada uma verba para a elaboração destas informações, que
deve ser requisitada pelo GEN1 e aprovada pelo SMG1. Os engenheiros da planta (operação e
manutenção) e da engenharia apoiam a elaboração do documento. Existe uma discussão
multidisciplinar, promovida pelo solicitante, para validação do conteúdo da PJ, que pode ou
não ocorrer por meio de reunião formal, e que passa por uma auditoria na unidade. Os
aprovadores do PJ são o emissor (solicitante) GEN1, GPR1 e o SMG1. Este último é quem dá
a aprovação final.
Fase 2 - Entre o Gate 1 e o Gate 2: Ao aprovar o PJ, um dono (ou líder) do projeto é
designado pelo gerente responsável pela execução do projeto, que pode ser o GEN1, o GPR1
ou o Gerente de Manutenção (GM). Portanto, o líder do projeto pode ser um dos engenheiros
da área de produção, manutenção ou engenharia. Este líder é quem vai cuidar da
documentação e das discussões até o Gate 2. Esta fase é muito voltada para revisão de
segurança (processo, ambiental e pessoal), elaboração de proposta de um ou vários conceitos
para solução do problema, definição das primeiras estimativas de custo (precisão de ± 20%) e
de prazo (cronograma padrão com marcos principais) e discussão sobre as premissas.
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Quadros elaborados com base nas entrevistas de campo e no padrão CapEx Management

Fase 3 - Entre o Gate 2 e o Gate 3: Nesta etapa ocorre um maior detalhamento das
informações para ao final gerar a AR (Appropriation Request) que aprova a execução do
projeto. Essas informações são projeto básico, parte do detalhamento, cotações e propostas
preliminares, análise de risco de processo (HAZOP), auditorias de qualidade, segurança e
meio ambiente, detalhamento do cronograma de execução do projeto e orçamento com
precisão de ± 5% e o DFC final. É possível a liberação de verba para elaboração das
informações necessárias ao Gate 3, que deve ser solicitada pelo GEN1 e aprovada pelo
SMG1. Nesta fase o líder do projeto organiza uma reunião formal para validação/revisão com
todos os interessados. Não há necessidade de reunião para aprovação formal do projeto no
Gate 3. Todos já possuem conhecimento do projeto e a aprovação é feita pela circulação da
documentação, que agora está sendo feita pelo sistema Notes. Ao ser aprovado, o escopo, o
cronograma e o custo do projeto são congelados e seu controle de desempenho passa a ser em
cima destas previsões. O projeto ganha um número de cadastro no sistema de gestão
corporativo, a verba para ele é liberada e passa a ter seu custo controlado. O sistema não
permite alocar mais recursos no projeto caso ele atinja um valor 10% acima do orçado.
Participam da aprovação da AR todos os gerentes funcionais e o SMG1.
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APÊNDICE C – Características de Monitoramento e Controle do Gerenciamento de
Portfólio de Projetos no Caso 1

Quadros elaborados com base nas entrevistas de campo e no padrão CapEx Management.

Nível da Região: Na reunião mensal, nomeada de MTM (Management Team Meeting), todos
os gerentes das unidades fabris da regional, o LATAM head e um responsável pela análise
dos investimentos de todos as unidades fabris da regional participam, avaliam os
desempenhos das fábricas e também o andamento dos projetos em relação a prazo e custo
(orçado, realizado e projeções). Nesta reunião são tomadas decisões de redirecionamento de
verba entre unidades fabris da regional, caso esteja com previsão de sobra em alguma unidade
fabril e houver demanda em outro que precisa ser atendida naquele ciclo. Não há rolagem de
verba de investimento da unidade fabril de um ano para o outro, ou seja, se a unidade fabril
não gastar ele perde a verba para o ciclo em questão.
Nível Entre Unidades Fabris: O responsável pela análise dos investimentos de todos as
unidades fabris da regional realiza reunião mensal junto aos gerentes de engenharia destas
unidades. Com isso, ele forma uma visão geral da regional antes do MTM e apoia os
participantes do MTM nas tomadas de decisão sobre os investimentos. Esta dinâmica é válida
para projetos de até 1 milhão de euros, pois acima disso existe a formação de seteering
commitee com gerente de projeto dedicado a ele e dinâmica de controle específica.
Nível da Gerência Funcional: para o conjunto de projetos do portfólio gerenciados pelos
líderes das gerências funcionais. Os gerentes funcionais fazem reuniões com os líderes de
projetos previamente às reuniões mensais de gerenciamento do portfólio de projetos. No
entanto, não seguem um padrão ou um procedimento específico. A prática é estabelecida de
acordo com a avaliação da necessidade de cada área.

