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“The future has many names: For the weak, it means the unattainable. For the fearful, it 

means the unknown. For the courageous, it means opportunity.” 

(Victor Hugo) 

 

 



 
 

RESUMO 

 

 

Nos dias de hoje existe uma grande demanda e pressão na seleção e definição de prioridades 

das alternativas de investimento para alavancar o crescimento de longo prazo das empresas. 

Em paralelo a este cenário, o ambiente global está cada vez mais incerto, o que implica que as 

escolhas realizadas por estas empresas devem se adaptar aos novos desejos do mercado e, 

principalmente, devem manter o direcionamento de crescimento almejado pelas mesmas. 

Neste contexto conturbado, as ferramentas tradicionais utilizadas para a tomada de decisão, 

para selecionar e definir as prioridades são as análises econômico-financeira representadas 

pelo Valor Presente Líquido, a Taxa Interna de Retorno e o Payback. Apesar de estes itens 

serem métodos robustos e consistentes na avaliação de projetos de investimentos, eles focam 

apenas em um aspecto (o financeiro), e as empresas, atualmente, estão envolvidas em 

ambientes que precisam de uma abordagem mais ampla, contemplando outras visões e 

dimensões não presentes nos estudos financeiros. Ou seja, quando se faz uma análise de 

carteira de projetos alinhada ao planejamento estratégico, é necessário realizar uma 

abordagem multicritério envolvendo indicadores quantitativos e qualitativos e 

disponibilizando aos tomadores de decisão uma informação completa e padronizada de todos 

os projetos, uma vez que estas iniciativas não possuem características homogêneas, pois cada 

uma apresenta sua respectiva particularidade e, principalmente, está em diferentes estágios de 

maturidade. Aliado a estes pontos, é perceptível que o processo de seleção e priorização de 

projetos necessita de uma sistematização que garanta a esta decisão e a este Portfólio uma 

maior estabilidade e fidedignidade das informações. Neste trabalho, portanto, foi elaborada 

uma análise multivariada, mais especificamente, a utilização de sistemas de apoio à tomada de 

decisão. Foram escolhidos outros critérios além do econômico-financeiro, para suportar a 

seleção e priorização de projetos no atendimento dos objetivos estratégicos da organização e 

de seus stakeholders. 

 

Palavras-chave: Gestão de Portfólio; Administração de Projetos; Planejamento Estratégico; 

Método AHP (Analytic Hierarchy Process); Sistemas de apoio à tomada de decisão. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

Currently, there is an enormous demand and pressure in selecting and defining priorities of 

investment projects to direct the long term growth in companies. In parallel to this scenario, 

the global environment continues to be uncertain which means that the choices executed by 

these companies must adapt to the new market desires and, mainly, keep the growth direction 

defined by them. In this hectic context, the traditional tools used to make decisions to select 

and define priorities are financial methods as Net Present Value, Internal Return Rates and 

Payback. Although these methods are robust and consistent in evaluating investment projects, 

these procedures are based only in one aspect which is financial, and the companies are 

involved in an environment that needs a broad approach considering other visions and 

dimensions which are not included in financial analysis, other words, when you perform a 

Portfolio analysis aligned with the strategic planning is necessary to head a multi-criteria 

approach which includes qualitative and quantitative performance indices providing to the 

decision makers comprehensive and standardized information for all projects, once these 

initiatives do not have homogeneous characteristics, as each initiative has its respective 

specificity, and they are in different stages of maturity. In addition to these points, it seems 

that the process of selecting and prioritizing projects requires a systematization to ensure to 

this decision and this Portfolio more stability and reliability of the information. In this study, 

therefore, it has been developed a multivariate analysis, more specifically, using systems to 

support decision making. It has been chosen criteria other than the economic-financial items, 

to support the selection and prioritization of projects meeting the strategic objectives of the 

organization and its stakeholders. 

 

Key Words: Portfolio Management; Project Administration; Strategic Planning; AHP 

(Analytic Hierarchy Process); Systems to support decision making. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização 

 

No presente cenário incerto de mercados globais, visto nas últimas décadas, e 

sucessivas crises ao redor do mundo, a concorrência se intensificou tanto no âmbito 

internacional quanto no âmbito nacional. Na medida em que as condições econômicas se 

deterioram, as mudanças ocorrem cada vez mais rápidas nas organizações, mas não 

suficientemente rápido para se ajustar às novas exigências da economia (KERZNER, 2006).  

Para garantir uma vantagem competitiva e sobreviver neste ambiente conturbado, as 

organizações começaram a implementar suas iniciativas para reduções de custos, aumento de 

receitas e melhoria da sua competitividade, alocando mais tempo em projetos e menos tempo 

em atividades de rotina (ELTON; ROE, 1998). 

Neste tema relacionado à gestão de projetos, gestão de Portfólio e tomada de 

decisão, a literatura nos municia com uma vasta quantidade de estudos, análises e técnicas 

independentes para caracterizar, classificar, selecionar e priorizar as iniciativas estratégicas, 

entretanto, é possível perceber uma falta de uma sistematização para avaliação e seleção de 

Portfólio que organizem todas as teorias e técnicas em um processo lógico e flexível capaz de 

informar e decidir quais as iniciativas que comporão a carteira de projetos da organização 

maximizando seu valor aos acionistas e sendo aderente ao plano estratégico da Companhia 

(ARCHER; GHASEMZADEH, 1999). 

Segundo Archer e Ghasemzadeh (1999), em decorrência do crescimento da 

pressão competitiva na economia global, as análises de Portfólio e seu planejamento se 

tornarão cada vez mais importantes, visto que a velocidade de mudança às turbulências 

econômicas será uma vantagem competitiva neste novo ambiente corporativo.  

Para Kerzner (2006), em épocas não favoráveis, como a que estamos passando, as 

empresas admitem a importância do planejamento estratégico e da gestão de Portfólio, e mais, 

é possível verificar mais facilmente a relação existente entre eles, observado na Figura 1. 

Normalmente, dava-se muita a ênfase à formulação da estratégia de longo prazo e muito 

pouca ênfase em sua implantação. Com a integração do planejamento estratégico, gestão de 

Portfólio e gestão de projetos é possível atender tanto à formulação quanto à 

operacionalização dos planos de longo prazo. 
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Figura 1 – Modelo de planejamento estratégico tradicional 
Fonte: KERZNER, 2006. 

 

Tanto o planejamento estratégico quanto a gestão de Portfólio são processos 

baseados em sistemas de apoio a decisão. Entretanto, pelo fato desta tomada de decisão ser 

um processo totalmente cognitivo e mental derivado da mais adequada solução baseada nos 

critérios tangíveis e intangíveis (SAATY, 1999), as escolhas são definidas arbitrariamente 

pelos desejos e preferências dos próprios decisores que participam deste processo. 

Um dos maiores desafios encontrados nas empresas globalizadas é a habilidade de 

escolher um conjunto de alternativas corretas e consistentes de forma a suportar o crescimento 

nas organizações e manter o alinhamento estratégico definido pela alta administração. 

Executar tais decisões corretas é, provavelmente, um os mais difíceis obstáculos para a 

ciência e tecnologia (TRIANTAPHYLLOU, 2002). 

 Ao analisar as diferentes mudanças ocorridas em nosso mercado atual, realizar as 

escolhas corretas, baseando-se nos objetivos adequados e alinhados, constitui um fator de 

sucesso para a sobrevivência das organizações (VARGAS, 2010). 

Uma das etapas críticas do processo gerencial é a tomada de decisão, visto que o 

mundo corporativo, a cada dia, está mais complexo e incerto, gerando cenários de riscos 

elevados por diversas razões que implicam em aumento da pressão e urgência do processo 

decisório. Diante deste ambiente, aliado as constantes mudanças e curto tempo para 
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reaprender, a tomada de decisão se torna um processo chave para a organização obter o 

sucesso almejado. 

O processo de tomada de decisão precisa analisar uma vasta quantidade de 

alternativas. As alternativas são projetos que demandam um conjunto de recursos. Estes 

projetos concorrem por recursos e se destinam a solucionar problemas identificados. Portanto, 

o principal objetivo deste processo é atender, simultaneamente, todas estas restrições e obter o 

melhor grupo de alternativas que maximize as variáveis qualitativas e quantitativas (GOMES; 

GOMES; ALMEIDA, 2009). A dificuldade deste processo está nesta etapa, pois diante de 

tantas limitações, é necessário atender vários objetivos resultando em uma decisão de 

alternativas e renúncia de outras. 

Chiavenato (2003) aponta que o processo de decisão é complexo e está sujeito às 

características individuais do decisor, às circunstâncias em que está envolvido e à maneira 

como compreende essa situação. Gomes, Gomes e Almeida (2009) complementam que o 

processo de tomada de decisão envolve algumas outras questões práticas, tais como: 

i. Diversidade de fatores quantitativos; 

ii. Falhas no entendimento e identificação do problema; 

iii. Ausência de propostas alternativas 

iv. Equívocos no tratamento ou na mensuração das variáveis qualitativas 

v. Dificuldades na mensuração e tratamento dos riscos associados aos projetos; 

vi. Dificuldades no julgamento e escolha dos projetos pela ausência de critérios ou 

metodologia científica para suportar a tomada de decisão; 

vii. Dificuldade na mensuração do retorno esperado; e 

viii. Efeito de preferência dos tomadores de decisão. 

Percebe-se, diante dos tópicos acima citados, a grande importância de processos 

complementares ao processo decisório para que sua efetividade seja positiva. Destacam-se os 

processos de iniciação e comunicação para garantir aos decisores a uniformidade de 

conhecimento necessária e estruturada para executar a tomada de decisão.  

Realizar um processo de tomada de decisão para definir a correta alocação de 

recursos vem ganhando muita importância por parte das empresas, tendo em vista a grande 

incerteza mundial. Minardi (2000) afirma que as decisões executadas hoje influenciarão o 

futuro das organizações e algumas das técnicas quantitativas utilizadas para avaliar e priorizar 

projetos, sendo mais especificamente o método de Valor Presente Líquido (VPL) e outros 

métodos econômico-financeiros, nem sempre direcionam à melhor escolha de alternativa. Por 

outro lado, a falta de critérios e definições de objetivos estratégicos para selecionar os projetos 
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pode acarretar uma perda de foco e utilização ineficiente dos recursos da organização 

resultando na dificuldade de implantação da estratégia corporativa. 

Este trabalho tem por objetivo propor uma sistemática de apoio à decisão com 

relação aos processos de gestão de Portfólio e planejamento estratégico, principalmente no 

que se refere às melhores práticas de seleção e priorização de iniciativas através de critérios 

quantitativos (VPL, Taxa Interna de Retorno – TIR, prazos e orçamentos) e qualitativos 

(riscos, satisfação do cliente, sustentabilidade e tecnologia). 

 

1.2 Problema a ser resolvido pela pesquisa 

 

Para iniciar esta etapa da pesquisa, vale refletir rapidamente sobre o que é um 

problema. Conforme Gil (2010), toda pesquisa se inicia com algum tipo de problema, ou, pelo 

menos, uma indagação. Segundo o Ferreira (2009), este termo tem as seguintes definições: 

i. Questão matemática proposta para que se lhe dê a solução; 

ii. Questão não resolvida e que é objeto de discussão em qualquer domínio do 

conhecimento; 

iii. Proposta duvidosa que pode ter numerosas soluções; e 

iv. Conflito afetivo que impede e/ou afeta o equilíbrio psicológico do indivíduo. 

Analisando as alternativas descritas anteriormente, é possível definir que a 

segunda opção (opção “b”) é a mais apropriada para ser considerada nesta dissertação de 

mestrado. Gil (2010) afirma que todos os problemas podem ser tratados através de métodos 

científicos. 

Entendendo um ambiente corporativo, pode-se afirmar que nem tudo aquilo que a 

empresa deseja executar é o que ela realmente pode fazer, uma vez que seu maior obstáculo 

está na disponibilidade e qualidade dos recursos necessários. As empresas quase sempre têm 

inúmeros projetos potenciais nos quais gostariam de trabalhar. Porém, devido, exatamente, à 

limitação de recursos, são obrigadas a elaborar uma escala de prioridades (KERZNER, 2006). 

Este autor afirma, ainda, que esta maneira lógica de alocar os recursos limitados em projetos 

visa balancear riscos e retorno, mantendo o alinhamento estratégico da organização. 

Archer e Ghasemzadeh (1999) mencionam que nas organizações existem mais 

projetos disponíveis para seleção do que é possível escolher devido às restrições físicas e 

financeiras. Portanto, as escolhas devem ser feitas através de ferramentas e procedimentos 

robustos suficientes para definir o Portfólio mais adequado e equilibrado aos objetivos da 

empresa. 
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Existem inúmeras ferramentas para determinar a correta alocação dos recursos 

quando se trata de seleção e priorização de projetos. Entretanto, estas formas de definir, 

normalmente, procuram avaliar a iniciativa sob a perspectiva de apenas um aspecto – 

financeiro orientado para estratégia ou riscos – e deixam de analisar outras questões 

qualitativas que podem diminuir as expectativas de retorno do projeto, aumentar os riscos do 

projeto, dificultando sua conclusão, ou até mesmo inviabilizar sua iniciação. 

Kerzner (2006) afirma que projeto é um empreendimento com objetivo bem 

definido, que consome recursos e opera sob pressões de prazos, custos e qualidade. Além 

disso, são atividades exclusivas e multifuncionais (KERZNER, 2006). Segundo Ross, 

Westerfield e Jaffe (2002), um projeto pode ser definido como qualquer aplicação de recursos 

que se destina a criar valor para o acionista, podendo ser tangível ou intangível. O Project 

Management Institute, através de seu guia de projetos (PMI, 2008a) afirma que um projeto é 

um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Os 

projetos e as operações diferem, principalmente, no fato de que os projetos são temporários e 

exclusivos, enquanto as operações são contínuas e repetitivas (PMI, 2008a). 

Portanto, definir a abrangência da análise de um projeto é fundamental para 

entender o que se pretende desenvolver, isto é, quanto menos abrangente for a análise da 

iniciativa, maior será o seu risco de execução, visto que nem todas as informações referentes a 

questões técnicas, econômicas e outras intangíveis não foram capturadas, podendo incorrer 

em aumento de prazos, custos e até mesmo no cancelamento do projeto. Por outro lado, caso 

seja realizada uma análise ampla e completa da iniciativa, o risco de execução será menor, 

porém será tão complexo executar tal atividade que demandará a abertura de um subprojeto, 

sem rentabilidade, ou seja, sem nenhum ganho financeiro, para executá-lo. 

Tradicionalmente as empresas elaboram estudos de viabilidade técnica e 

econômica para avaliar alternativas e decidir o rumo de seus investimentos. Entretanto, em 

certos casos, existem critérios intangíveis de natureza diversa, tais como a ambiental, social, 

política, de mercado, que são, por vezes, deixados de lado dadas as dificuldades em 

quantificá-los, mas que pela sua importância deveriam compor a lista de fatores a se 

considerar (JANSEN; SHIMIZU; JANSEN, 2004). 

Analisar um projeto estratégico envolve obter, organizar e comunicar uma série de 

informações corporativas, desde a esfera técnica até questões ambientais e políticas passando 

pelos aspectos econômicos e financeiros, entre outros (CRAWFORD, 2011). 

Para que seja realizada uma tomada de decisão efetiva, é importante que as 

informações coletadas sejam disseminadas para os decisores, permitindo que todos possuam a 
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mesma visão sobre a alternativa podendo, desta maneira, avaliá-la através de um processo 

robusto. As ferramentas e métodos ajudaram exatamente na disseminação das informações 

tornando sua obtenção mais fácil e rápida. Portanto, o ponto crucial que permitirá a 

disseminação de uma visão comum entre todos é o estabelecimento de um processo de 

seleção e priorização transparente a todos (RASMUSSEN et al., 2003). 

Este trabalho foi realizado na Empresa Alfa, organização nacional do setor de 

Papel e Celulose, onde foi identificada a necessidade de realizar novo ciclo de crescimento 

baseado em projetos complexos, de alto risco e grande desembolso financeiro. Estas 

iniciativas são distintas entre si e foram divididas em quatro tipos: Crescimento Orgânico, 

Pesquisa e Desenvolvimento, Fusões & Aquisições e Suporte Estratégico. 

O departamento de Planejamento Estratégico da empresa Alfa é responsável por 

definir a visão de futuro da empresa e seus planos de longo prazo. Estes caminhos definidos 

pela estratégia são desdobrados em inúmeras iniciativas, em estágios e fases de 

desenvolvimento completamente diferentes e, principalmente, natureza de tipo de projeto bem 

distintas. Neste ambiente, a existência de uma forma padronizada, transparente e robusta para 

avaliar e priorizar os projetos em carteira é fundamental e importante, a fim de garantir o 

atendimento do plano de longo prazo e guiar a Companhia aos objetivos estratégicos 

definidos. 

Atualmente, neste Portfólio, a priorização foi realizada com base apenas nos 

estágios de desenvolvimento do projeto e de sua natureza, ou seja, as iniciativas na fase de 

planejamento e execução tiveram prioridade em relação aos projetos em fase de viabilidade 

ou de iniciação e os projetos de crescimento orgânico tiveram prioridade em detrimento dos 

projetos de Pesquisa e Desenvolvimento, fusões e projetos de suporte estratégico. Entretanto, 

esta avaliação foi definida em um processo subjetivo e pouco transparente, tendo como 

resultado a falta de registros na gestão de conhecimento das decisões realizadas. 

Portanto, em um ambiente externo incerto como os mercados estão nos dias de 

hoje, e o cenário macroeconômico bem diferente nos últimos três anos, foi demandado ao 

departamento de Planejamento Estratégico, pela Diretoria da Empresa Alfa, a recomendação 

para cancelar ou suspender os projetos de uma forma lógica e racional, visando à redução dos 

investimentos no curto prazo, uma vez que o cenário atual acima descrito não está propício a 

manter um alto nível de endividamento e risco. 

 Como não fora encontrado nenhum registro anterior da seleção, ou da priorização 

dos projetos em carteira, percebeu-se que a organização necessitava de um processo decisório 

robusto e transparente para que a melhor alternativa de Portfólio fosse definida sem prejudicar 
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os planos de longo prazo da organização, tampouco ignorar outras oportunidades que 

pudessem aparecer nesta rodada. Esta decisão não deveria ser baseada somente em critérios 

subjetivos e, muito menos, apenas com critérios econômico-financeiros, a recomendação 

deverá encontrar um equilíbrio de critérios aderentes ao plano estratégico, indicadores 

econômico-financeiros e riscos, provendo a solução mais otimizada para a Companhia. 

 

1.3 Objetivo 

 

Este trabalho, portanto, pretende estabelecer uma sistemática para auxiliar a 

Empresa Alfa em sua tomada de decisão na seleção e priorização de projetos estratégicos, em 

que não, somente, devem ser avaliados critérios econômico-financeiros, mas é necessário 

quantificar outros critérios (qualitativos), com o objetivo de proporcionar uma visão mais 

abrangente e robusta na escolha da melhor composição de iniciativas estratégicas, visto que o 

ambiente em que estão inseridas sofre demasiadamente com as turbulências ocorridas no 

ambiente corporativo. 

Os objetivos desta dissertação foram: 

i. Criar uma sistemática aderente à organização para os processos de seleção e 

priorização de projetos estratégicos de maneira a obter um Portfólio balanceado 

em relação às dimensões estratégicas, riscos, prazos e benefícios; e 

ii. Identificar as dimensões e os critérios necessários para obter uma seleção e 

priorização coerente com o plano estratégico da organização e direcionar a 

avaliação a obter um balanceamento da carteira de projetos estratégicos; 

 

1.4 Justificativa 

 

Cooper, Edgett e Kleinschmidt (2000) afirmam que a gestão de Portfólio é um 

processo dinâmico no qual a lista de projetos em execução é atualizada e revisada 

constantemente. Os novos projetos são avaliados, selecionadas e priorizados, e os projetos 

existentes, nesta etapa, podem ser acelerados, ter sua prioridade reduzida ou finalizados para 

que os recursos sejam alocados e realocados entre os melhores projetos disponíveis. 

Adicionalmente, o gerenciamento de Portfólio é um processo vivo, onde as decisões precisam 

ser tomadas rapidamente. Estas escolhas impactam sobre os resultados da empresa no longo 

prazo e são decisões que se tomadas sem um mínimo de embasamento técnico, econômico e 
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gerencial através de uma sistemática robusta e transparente, podem acarretar enormes 

prejuízos à organização. 

Kerzner (2006) afirma que um dos grandes obstáculos para a seleção de projetos é 

a falta de informação que os decisores possuem para avaliar os possíveis projetos em carteira. 

Este ausência de argumentos para ordenar as iniciativas resulta em outra dificuldade: a falta 

de uma sistemática racional à seleção e avaliação de projetos. As decisões no gerenciamento 

de Portfólio são influenciadas por diversos fatores comportamentais e organizacionais, ou 

seja, os projetos selecionados seguirão a característica das pessoas encarregadas à tomada de 

decisões. Se forem pessoas mais agressivas, os projetos seguirão esta característica, o que 

tornará o Portfólio desbalanceado, direcionando-o para o alto risco. Por outro lado, se os 

decisores forem avessos ao risco, os projetos selecionados serão tão pequenos e tão 

conservadores que não sustentarão o crescimento desejado de longo prazo da organização. Por 

isso, é de extrema importância o desenvolvimento de uma sistemática de seleção e priorização 

robusta para submeter projetos estratégicos. 

Haas e Meixner (2005) perceberam que as organizações buscam constantemente 

critérios claros, objetivos e suportados logicamente para auxiliá-los na decisão de quais 

alternativas executarem. 

Kendall e Rollins (2003) afirmam que os quatro maiores problemas em gerenciar 

o Portfólio são: 

i. Muitos projetos ativos (normalmente, o dobro do que as organizações 

deveriam ter); 

ii. Projetos selecionados erroneamente (não trarão os resultados almejados); 

iii. Projetos sem alinhamento estratégico; e 

iv. Portfólio não balanceado (desenvolvimento versus pesquisa, recursos 

financeiros e de pessoal não condizente com a realidade e curto prazo versus 

longo prazo). 

Estes autores relatam que estes problemas existem porque muitos projetos ativos 

não possuem um retorno c sobre investimentos (ROI), ou não fora definida uma meta clara e 

objetiva para ser perseguida. Adicionalmente, muitos projetos nas organizações não foram 

autorizados pela a alta administração não sendo considerada uma prioridade para a 

organização. Mesmo nos casos em que há um processo de formalização e autorização de 

projetos, as empresas aprovam mais projetos do que sua capacidade nominal de executá-los 

competindo por recursos e consequentemente não entregando os objetivos almejados em cada 

iniciativa (KENDALL; ROLLINS, 2003).  
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Segundo pesquisa quantitativa aplicada por Cooper, Edgett e Kleinschmidt 

(2001), organizações que são referências em gestão de Portfólio e desempenham bons 

resultados tendem a usar múltiplos métodos em seu processo de seleção e priorização. Por 

outro lado, empresas com baixo desempenho no resultado da gestão de seus projetos 

costumam usar apenas métodos econômico-financeiros para definir seu conjunto de 

iniciativas. 

Segundo Archer e Ghasemzadeh (1999), existem muitas técnicas e formas para 

realizar uma avaliação de projetos, entretanto percebe-se que falta um modelo que organize, 

logicamente, um processo robusto e flexível e que suporte a seleção de projetos em carteira.  

Os mesmos autores propõem que as decisões estratégicas relacionadas ao 

Portfólio devem ser realizadas antes que os projetos sejam selecionados, levando em 

consideração tanto fatores internos quanto externos relativos ao negócio. 

Nas empresas, as decisões são muitas vezes baseadas somente na intuição e em 

experiências anteriores, sem embasamento e utilização de técnicas ou procedimentos que 

suportem a tomada de decisão racional. Deste modo, Shimizu (2006) relata que as decisões 

não podem ser baseadas exclusivamente em informações quantitativas, visto que este 

processo de avaliação envolve características que desafiam as experiências e conhecimento 

dos tomadores de decisão. O fato de não serem abordadas variáveis qualitativas se deve à 

dificuldade na mensuração e entendimento deste conjunto de critérios perante os decisores, 

tornando a avaliação muito mais difícil e confusa. 

A necessidade de uma sistemática para selecionar e priorizar projetos é um ponto 

importante para estabelecer o processo dentro da gestão do Portfólio estratégico, além de 

garantir uma uniformidade de conhecimento e definir através de métodos racionais uma 

solução que seja de comum acordo entre os decisores. É preciso mencionar que não está 

sendo proposto neste trabalho um sistema que substitua a responsabilidade das pessoas que 

tomam as decisões nas corporações, porém, está sendo criada uma lógica onde seja possível 

auxiliar a tomada de decisão, possibilitando uma maior segurança e fidedignidade na obtenção 

desta escolha final. É de suma importância que, ao final deste processo, os especialistas, 

gestores e decisores julguem os resultados e verifiquem se a lógica criada realmente está 

aderente à realidade e aos objetivos da organização. 

Para Brown (2005), a maioria das decisões são tomadas na informalidade, ou seja, 

intuitivamente, sem pensamento prévio e, também, sem uma reflexão cuidadosa do tema 

proposto. No entanto, ao longo dos séculos as pessoas têm reconhecido a necessidade de 
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tomar decisões melhores e mais defensáveis e, por isso, procuram desenvolver processos, 

ferramentas e técnicas visando estabelecer uma sistemática robusta e estruturada. 

Muitas organizações encarregadas em melhorar o desempenho de Portfólios de 

projetos começam com poucos, ou nenhum, processos formais ou processos para a coleta de 

informações. Em muitas organizações, o gerenciamento de Portfólio não é documentado ou 

não possui uma gestão transparente. Além disso, diante deste cenário, muitas iniciativas não 

estão conectadas com os objetivos corporativos, provocando um descompasso entre o que a 

organização deseja atingir e o que realmente está executando (BROWN, 2005). 

Segundo este autor, sistemas de apoio à decisão podem funcionar através de três 

formas principais: 

i. Aumentar o desempenho da decisão através de decisor mais qualificado; 

ii. Substituir o pensamento atual do decisor e analisar as decisões partindo do 

zero; e 

iii. Aprimorar o pensamento existente do decisor. 

O mesmo autor afirma, ainda, que objeto na tomada de decisão não é o de 

prescrever qualquer escolha particular, mas sim melhorar o processo a partir do qual uma 

decisão pode surgir, ou seja, o que perguntar e o que fazer com as respostas obtidas neste 

processo.  

É possível conciliar as maneiras e formas quantitativas e qualitativas, entretanto 

deve-se atentar para criar indicadores de medição que consigam retratar cada variável, 

respeitando sua respectiva característica. Para os decisores, é necessário possuir entendimento 

comum de todos os critérios (quantitativos e qualitativos) contemplados para a decisão. 

A escolha racional é aquela que direciona ao bem-estar do decisor efetivamente e, 

logicamente, baseado em seu conhecimento, julgamento e sentimento. Adicionalmente, uma 

escolha efetiva sempre envolve três considerações: 

i. O que eu quero? – Objetivos; 

ii. O que eu posso fazer? – Opções; e 

iii. O que pode acontecer? – Resultados. 

Quando existe falha no entendimento destas considerações, os decisores passam a 

realizar suas escolhas de uma forma não lógica, gerando uma confusão durante a decisão 

sobre uma questão debatida (BROWN, 2005). 

O ambiente onde foi realizado este trabalho é extremamente complexo, cercado de 

incertezas externas e internas, o que resulta em elevado número de iniciativas com riscos, e 

uma série de variáveis a serem avaliadas, pois impactam nos negócios. Além disso, a decisão 
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leva em consideração o momento em que a definição é realizada, onde os fatores conjunturais 

são levados em conta para escolher certas alternativas em detrimento de outras. É uma 

excelente oportunidade para propor uma sistemática para auxiliar a tomada de decisão de 

forma estruturada, oferecendo a todos os envolvidos um processo robusto e transparente para 

selecionar e priorizar o conjunto de projetos estratégicos da Empresa Alfa. 

 

1.5 Fora do escopo do trabalho 

 

Neste trabalho científico não serão detalhadas nem descritas as informações que 

estão no Portfólio de projetos, pois são dados estratégicos, e será necessário garantir o sigilo 

dos mesmos. As informações econômico-financeiras serão apresentadas na ordem da 

grandeza dos parâmetros, com a finalidade de estruturar uma carteira de projetos semelhante à 

realidade. 

Não serão detalhadas as teorias sobre os principais indicadores financeiros, tais 

como Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR) e payback, visto que este 

detalhe não é o foco do trabalho e, também, seria motivo para outro estudo. 

 

1.6 Estrutura da pesquisa 

 

Este trabalho científico foi desenvolvido em cinco capítulos visando garantir uma 

organização lógica da proposta almejada. 

No primeiro capítulo são detalhados: a introdução da pesquisa buscando 

representar o contexto atual do tema; os principais pontos a serem respondidos; e como será 

abordada a possível solução para os problemas descritos. Ainda neste capítulo, é descrito o 

problema da pesquisa, seus objetivos, a justificativa do estudo, as limitações do trabalho e, 

por fim, a estruturação da pesquisa. 

O Capítulo dois apresenta o referencial teórico, onde é detalhado e construído 

todo o embasamento deste trabalho, visando garantir a coerência e sustentação da dissertação. 

Os principais métodos de análises e suas breves definições são apresentados neste momento, 

bem como a proposta da sistemática justificando a escolha de alguns métodos mais adequados 

ao problema descrito e, então, os métodos definidos serão aprofundados. Neste capítulo, ainda 

são abordados os principais conceitos de gestão de Portfólio, estratégia e planejamento 

estratégico, e a tomada de decisão. 
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O capítulo três traz a metodologia de pesquisa, onde é definido como a solução foi 

obtida e analisada, a fim de garantir uma forma estruturada e padronizada de conduzir um 

trabalho científico. 

No capítulo quatro, o autor destina-se a apresentar a sistemática definida e propõe-

se a aplicá-la em um Portfólio de projetos estratégicos de uma empresa. 

Os capítulos cinco e seis apresentam as considerações finais e conclusão sobre o 

resultado obtido com a aplicação da sistemática proposta. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Gestão de Portfólio de projetos 

 

São abordadas, neste item, a revisão teórica abrangendo os conceitos, definições e 

principais pontos de vistas de autores para Gestão de Portfólio e Estratégia, assim como a 

importância da existência de um relacionamento constante entre estes processos. 

 

2.1.1 Conceituação 

 

É normal nos ambientes corporativos contemporâneos a existência de uma 

competição por recursos para que todas as iniciativas sejam autorizadas, executadas 

simultaneamente e consigam atingir o sucesso esperado. Mikkola (2001) argumenta que as 

técnicas de avaliação e análise de Portfólio são ferramentas poderosas que permitem prever e 

simular o desempenho das alternativas de investimento de uma maneira sistemática, 

oferecendo uma oportunidade para a otimização do crescimento de longo prazo e 

rentabilidade de uma organização. 

Logo, a Gestão de Portfólio procura estabelecer critérios de priorização e seleção 

de projetos a fim de otimizar a alocação de recursos e atingir os resultados esperados.  

Segundo Mader (2004), a gestão de Portfólio tem como objetivo secundário, mas 

não menos importante o balanceamento e o direcionamento estratégico. O balanceamento 

objetiva equilibrar e diversificar o conjunto de iniciativas, considerando sua duração, as fases 

do desenvolvimento, riscos de mercado e tecnologias. O direcionamento estratégico busca 

adequar o Portfólio em torno de tecnologias ou mercados fundamentais com o plano 

estratégico de longo prazo da organização. 

Neste cenário, é fundamental a existência de métodos para a seleção dos projetos. 

Sem um método formal de seleção, os processos decisórios e suas respectivas decisões podem 

não ser baseados em fatos e critérios objetivos, mas em política, opiniões e emoções. É 

normal não existir estágios de decisão nas organizações para alinhar as definições dos projetos 

ativos visando dar continuidade e/ou cancelarem um projeto. Segundo Cooper, Edgett e 

Kleinschmidt (1999), quando não há critérios para isso, muitos projetos são executados com 

poucos recursos e muitas destas iniciativas falham. 

Kendall e Rollins (2003) afirmam que a gestão de Portfólio garante uma coleção 

de projetos selecionados extremamente alinhada com os objetivos da organização. Portanto, é 
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fundamental que a Companhia possua uma entidade, um departamento ou uma pessoa 

designada a planejar, controlar e monitorar a carteira de projetos da empresa. Para os autores, 

a definição para esta competência, um pouco mais ampla, algo muito além dos mecanismos 

de monitoramento do progresso do projeto, seria resumidamente explicada em seis itens: 

i. Suportar a determinação de um mix de projetos viável; 

ii. Balancear o Portfólio para garantir um correto trade-off entre curto versus 

longo prazos, riscos versus retorno, pesquisa versus desenvolvimento; 

iii. Monitorar o planejamento e execução dos projetos selecionados; 

iv. Analisar o desempenho da carteira de projetos e propor maneiras para melhorá-

lo; 

v. Avaliar novas oportunidades (novos projetos) contra a carteira atual; e 

vi. Fornecer informações e recomendações para os tomadores de decisão. 

Segundo Kerzner (2006), o gerenciamento de Portfólio de projetos ajuda a 

determinar a exata combinação de projetos e o correto nível de investimento para cada um 

deles. O objetivo final esperado é um maior alinhamento entre os projetos em andamento e as 

iniciativas estratégicas da Companhia. Shenhar e Dvir (2007) definem gerenciamento de 

Portfólio como um conjunto de ações e decisões tomadas pela Companhia na seleção ou 

rejeição de projetos para inclusão em sua carteira de projetos ativos, alocando os recursos 

entre eles da maneira mais eficiente na organização. 

De acordo com o PMI (2008b), a gestão do Portfólio pode ser entendida como a 

administração centralizada de projetos, que inclui a identificação, seleção, autorização, gestão 

e controle de projetos ou programas com a finalidade de atingir os objetivos estratégicos do 

negócio. Existem outros objetivos importantes para o gerenciamento de Portfólios, como 

equilibrar os investimentos, e a utilização eficiente dos recursos. Crawford (2011) 

complementa que gerenciar o Portfólio permite, de uma maneira muito consistente, avaliar, 

selecionar, priorizar, alocar recursos e planejar os projetos certos que adicionam valor para 

Companhia e contribuem com os interesses estratégicos da organização. 

Resumidamente, gerenciar o Portfólio significa “fazer o trabalho certo” (e mais 

rápido) enquanto que “fazer certo o trabalho” é o desafio e objetivo do gerenciamento de 

projetos e programas, tema que não será abordado nesta dissertação. 

Em qualquer Companhia, desde as pequenas até as grandes multinacionais, existe 

a necessidade de acelerar o processo de captura de oportunidades do mercado. Para isso as 

empresas vêm, cada vez mais, investindo no tema de gerenciamento de Portfólio, com o 

objetivo de adquirir uma vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes. A ideia de 
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gerenciar o Portfólio é conseguir aumentar a quantidade de projetos dentro de uma corporação 

sem prejudicar a qualidade de gestão dos mesmos, e muito menos competir os recursos da 

Companhia com outros projetos ou com sua própria função de rotina. 

Cooper, Edgett e Kleinschmidt (2001) definem a gestão de Portfólio de novos 

produtos como um processo decisório dinâmico, onde uma lista dos projetos em andamento é 

constantemente atualizada e revisada. Neste processo, novos projetos são avaliados, 

selecionados e priorizados; projetos existentes podem ser acelerados, cancelados ou ter sua 

prioridade diminuída e seus recursos alocados e realocados para outros projetos ativos. 

Estes mesmos autores afirmam que existem três grandes objetivos para a gestão 

de Portfólio de projetos. Eles os definem como: 

i. Maximização de valores: através da alocação dos recursos, maximizar o valor 

do Portfólio, levando em consideração alguns dos objetivos do negócio, como tempo 

de lucratividade do projeto, retorno sobre investimento ou algum outro objetivo 

estratégico; 

ii. Trade-off: Equilibrar os projetos de acordo com alguns parâmetros, por 

exemplo, balancear risco versus retorno, complexidade versus benefício ou projetos 

curtos versus projetos longos; e 

iii. Alinhamento estratégico: assegurar que Portfólio de projetos final reflita a 

estratégia do negócio. 

Cooper, Edgett e Kleinschmidt (2001) revelam, ainda, que empresas com bons 

resultados possuem um Portfólio alinhado com a estratégia, de alto valor e balanceado, isto é, 

com número correto de projetos, bom time-to-market e risco do Portfólio conhecido e 

gerenciado.  

Na literatura, encontra-se uma grande variedade no tema de gerenciamento de 

Portfólio de projetos. Para Elonen (2003), o gerenciamento de Portfólio é uma ferramenta que 

auxilia à tomada de decisão dos projetos a serem executados e que reflete a realidade da 

empresa, criando uma ligação entre os projetos e a estratégia do negócio, simultaneamente, e 

adota uma visão em longo prazo.  

Carvalho e Rabechini Junior (2006) afirmam que o portfólio de projetos é uma 

coleção de projetos que são conduzidos sob o gerenciamento de uma unidade de uma 

organização particular. Cada projeto pode estar relacionado ou ser independente dos demais. 

Os projetos compartilham dos mesmos objetivos estratégicos e competem pela a utilização 

dos recursos.  
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Segundo Archer e Ghasemzadeh (1999), a gestão de Portfólio pretende selecionar 

o conjunto de projetos ideal para a maximização do ótimo global da empresa. Para isto, 

implementa-se uma sistemática de decidir quais projetos a executar e quais projetos 

suspender. Essas decisões são baseadas nas ponderações do que é possível fazer com os 

recursos, capacidades e competências disponíveis. Tudo isto alinhado aos objetivos 

estratégicos do negócio. 

Portanto, podemos sintetizar a gestão de Portfólio como uma sistemática para 

gerenciar vários projetos organizando-os de acordo com o plano estratégico da Companhia e 

não impactando na gestão individual dos projetos e em sua operação.   

A Figura 2 ilustra o significado de cada um dos termos abordados para o 

momento: Projetos, Programa e Portfólio. 

 

 
Figura 2 – Ilustração dos conceitos de Portfólio, Projetos e Programa 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Como se trata de processo decisório, é válido levantar a necessidade da alta 

administração a se comprometer com este processo e, portanto, os mesmos devem reconhecer 

os benefícios que o Gerenciamento do Portfólio pode atingir. Os líderes da empresa são 

responsáveis por definir e comunicar claramente as metas e os objetivos do Portfólio de 

projetos, assim como os critérios e condições considerados para a seleção dos mesmos que 

constituirão o banco de projetos do Portfólio (KERZNER, 2006). 
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A alta administração deve se preocupar com a análise dos dados dos projetos, 

monitorando o desempenho do Portfólio como um todo. É de suma importância que os 

executivos manifestem, periodicamente, a necessidade ou não de realizar ajustes nos critérios, 

buscando a otimização dos recursos no tempo. O engajamento de todo o sistema de gestão de 

Portfólio só funcionará com o total apoio dos executivos detentores das principais 

informações estratégicas da empresa. 

Como podemos perceber este trabalho está diretamente ligado com a estratégia da 

Companhia e com o processo de planejamento estratégico. Este último gera um insumo 

importante para o sucesso do gerenciamento de Portfólio de projetos, que é o plano de longo 

prazo, ou plano estratégico, como é mais conhecido. Abordaremos, resumidamente, estes 

conceitos e suas aplicabilidades na sequência. 

 

2.1.2 Relação entre estratégia, planejamento estratégico e gestão de Portfólio 

 

Antes de entender como a estratégia e o gerenciamento de Portfólio se relacionam, 

é válido para entendimento deste trabalho revisar a bibliografia sobre Estratégia e 

Planejamento Estratégico, e na sequencia serão abordados seus relacionamentos com o tema 

desta pesquisa cientifica. 

Segundo Ferreira (2009) a palavra “estratégia” é a definição de como os recursos 

serão alocados para atingir determinados objetivos. Inicialmente, o termo era utilizado na área 

militar, porém atualmente é bastante utilizada no ambiente de negócios.  

Luecke (2009) define que a estratégia se inicia com uma visão de longo prazo 

para a empresa e implica na habilidade de prever as possíveis reações que ocorrerão no 

mercado e em seu ambiente direcionando ao crescimento da Companhia. O autor menciona 

que as definições dos objetivos não implicam em uma estratégia. Estes são os fins que a 

empresa está almejando, enquanto que a estratégia é meio pela qual a Companhia visa 

alcançá-los. 

Para Oliveira (1991), estratégia empresarial é uma ligação e um ajuste entre a 

empresa e o ambiente em que ela está inserida. Sendo assim, a organização busca definir e 

operacionalizar estratégias que maximizam os resultados desta interação estabelecida. 

Estratégia organizacional também é uma forma mais abrangente e eclética, 

portanto, sua definição não pode ser simplificada, embora necessite de múltiplas abordagens 

(MINTZBERG, 1987). Nos trabalhos consultados, percebe-se que o conceito de estratégia é 

amplo e ainda não há um consenso entre todos os autores. Sendo assim, de acordo com a 
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literatura ou linhas teóricas pesquisadas, o termo possui um sentido próprio e, em alguns 

momentos, até contraditórios com outros sentidos definidos. 

Por outro lado, o planejamento estratégico, segundo Kerzner (2006), é o processo 

de elaborar e implementar decisões sobre o futuro da organização. Trata-se de um processo 

fundamental para a sobrevivência das empresas, pois é através desta sistemática que as 

organizações conseguem se adaptar às constantes mudanças do ambiente de negócios. 

Boone e Kurtz (1998) discorrem que “planejar” é o processo de antecipar o futuro 

e determinar planos de ação para atingir objetivos empresariais. Este documento guiará ao 

atendimento dos objetivos. 

Segundo Crawford (2011), a gestão estratégica leva a organização de sua posição 

atual para um posicionamento futuro estratégico explorando novos mercados e produtos 

através da aplicação e integração de uma série de processos, como formulação da missão / 

visão, formulação da estratégia, planejamento, execução e monitoramento, e controle. 

Planejamento estratégico é o processo de elaboração e implantação da estratégia: 

são definidos os objetivos e as metas em uma organização, compreende o levantamento de 

informações, análise e planejamento, implicando em uma sequência de atividades ou eventos 

que visam auxiliar os gestores a tomar decisões para direcionar a empresa ao cenário previsto. 

Para que as empresas consigam elaborar seu planejamento, elas devem conhecer 

sua missão, a qual Churchill Junior e Peter (2003) definem como o propósito e a razão de ser 

da organização. Se a empresa não souber identificar quais são seus objetivos, poderá 

desaparecer, pois a concorrência passa a ser uma arma desafiadora para qualquer organização 

mal planejada (OLIVEIRA; PICINATTO; VIEIRA, 2005). 

 Fischmann e Almeida (1991) afirmam que o planejamento estratégico é uma 

técnica administrativa que procura analisar o ambiente de uma organização, criar a 

consciência das suas oportunidades e ameaças, dos seus pontos fortes e fracos para o 

cumprimento de sua missão, e do caminho que a Companhia deverá seguir para aproveitar as 

oportunidades e evitar ameaças. 

Existem várias linhas teóricas sobre os modelos de planejamento estratégico, entre 

os mais usados está o modelo criado por dois professores da Harvard Business School: 

Kenneth Andrews e Roland Christensen – A análise SWOT (Strength, Weakness, 

Opportunities and Threads) (PÚBLIO, 2008). Por outro lado, segundo Tarapanoff (2001), o 

conceito deste método já era utilizado há mais de dois mil anos por Sun Tzu: "Concentre-se 

nos pontos fortes, reconheça as fraquezas, agarre as oportunidades e proteja-se contra as 

ameaças” (SUN TZU, 2009).  
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Uma das vantagens de “planejar” é poder desenvolver uma maneira de comparar 

as forças e fraquezas (internas), bem como as ameaças e oportunidades (externas) das 

organizações, auxiliando a alta administração e os tomadores de decisão na avaliação da 

missão da Companhia.  

O SWOT é uma ferramenta poderosa de análise, pois auxiliará as decisões no 

planejamento, na avaliação da organização e reflexão de capacitação. De acordo com 

Cordiolli (2001), este método SWOT é uma compilação de quatro tipos de análise, 

considerando: 

i. Os êxitos (objetivos alcançados, aspectos fortes, benefícios, satisfação); 

ii. Deficiências (dificuldades, fracassos, aspectos fracos, descontentamento); 

iii. Potenciais (capacidades sem explorar, ideias de melhoramento); e 

iv. Obstáculos (contexto adverso, oposição, resistências contra mudança).  

Para Rossi e Luce (2002), a análise SWOT é uma combinação da análise do 

ambiente e da análise interna. Os conceitos desta técnica são simples, de acordo com os 

mesmos autores, é considerada como “oportunidade” uma situação externa que permite que a 

empresa possa alcançar os objetivos ou melhorar sua posição competitiva e/ou sua 

rentabilidade; o item “ameaça” é uma situação externa que coloca a Companhia em situações 

difíceis para alcançar os objetivos ou de perda de mercado e/ou redução de rentabilidade; por 

outro lado, “ponto forte” é uma característica interna ou um ativo que dá à empresa uma 

vantagem competitiva sobre seus concorrentes ou uma facilidade para o alcance dos 

objetivos; por fim, “ponto fraco” é uma característica interna ou uma limitação em um ativo 

que coloca a empresa em situação de desvantagem em relação com seus concorrentes ou de 

dificuldade para o alcance dos objetivos. 

Concluindo, a matriz SWOT suporta a análise do ambiente externo pelas 

oportunidades e ameaças e auxilia, também, o ambiento interno, que é considerado pelas 

forças e franquezas da organização. Diante do diagnóstico obtido, o grupo de trabalho elabora 

os planos de ação pertinentes de acordo com a matriz elaborada. A Figura 3 exemplifica os 

passos necessários para a aplicação desta metodologia. 
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Figura 3 – Etapas para elaboração da análise SWOT 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Mintzberg, Quinn e Ghoshal (1995) também mencionam as atividades de 

interpretação do ambiente externo e suas mudanças, assim como as análises dos pontos fortes 

e fracos da empresa perante aos objetivos a serem alcançados. As definições da missão, visão, 

objetivos e valores da organização são os resultados esperados deste processo. 

A conexão entre estratégia e a aplicação das melhores práticas de gestão do 

Portfólio se dá através do escritório de projetos estratégicos, entidade responsável pela 

administração do Portfólio dentro da Companhia, que possui duas grandes missões: (i) 

melhorar a maturidade da organização em relação as melhores práticas em gerenciamento de 

projetos, e (ii) conectar os projetos contidos no Portfólio ao plano de longo prazo da 

organização (CRAWFORD, 2011). 

Levin e Rad (2007) definem que o gerenciamento de Portfólio é um processo 

estratégico baseado na missão e visão de longo prazo da Companhia. Logo, as decisões 

tomadas durante o processo de seleção e priorização não serão interessantes para toda a 

carteira de projetos, podendo haver remanejamento de recursos ou descontinuidade de 

algumas iniciativas. 

Segundo o PMI (2008a), em seu guia para gerenciamento de Portfólio PMBOK, é 

necessário que as Companhias possuam um processo estratégico, anterior ao gerenciamento 

de Portfólio, que defina os desdobramentos do planejamento estratégico, seus objetivos e 

metas. Logo, percebe-se que a governança corporativa define as metas de longo prazo que 

serão transmitidas para a equipe que gerenciará a carteira de projetos. 

Neste mesmo guia, é mencionado que os impactos do plano do Portfólio sobre a 

estratégia da Companhia são: 
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i. Manutenção da aderência estratégica, pois cada iniciativa deve se relacionar 

com as metas estratégicas; 

ii. Alocação de recursos financeiros e humanos, de acordo com a prioridade de 

cada componente; 

iii. Avaliação da contribuição de cada componente, para entender a relação de 

cada iniciativa com a visão de longo prazo da Companhia; e 

iv. Gestão de riscos estratégicos, onde cada componente é avaliado como seus 

riscos podem impactar o atendimento aos objetivos estratégicos. 

Archer e Ghasemzadeh (1999) definem essa relação entre plano estratégico e 

gestão de Portfólio ao descreverem que a tomada de decisão com o foco no conjunto de 

projetos da organização deve ser tomada em um contexto mais amplo, considerando fatores 

externos e internos do negócio, antes do processo de definição do Portfólio. 

 

2.2 Tomada de decisão 

 

O processo decisório nas empresas vem constantemente se transformando nos 

últimos anos. Segundo Borgert (1999), a globalização amplia os meios de comunicação e 

contribui significativamente a troca rápida de informações tornando a sociedade mais exigente 

e intensificando a concorrência. 

Bazerman (2004) assume que os decisores possuem a capacidade de definir com 

perfeição o problema de escolha de alternativas, a fim de obter o resultado mais adequado em 

um processo decisório. 

As tomadas de decisão são realizadas em várias esferas, desde as mais banais às 

de maior impacto na vida dos indivíduos. Desde assuntos do cotidiano até dimensões 

corporativas, políticas e sociais, o decisor é obrigado a enfrentar a dura tarefa da escolha de 

uma entre duas ou mais opções (BAZERMAN, 2004). 

Escolher uma alternativa para seguir, ou seja, a tomada de decisão é uma ação 

humana e comportamental, que envolve o processo de seleção, coleta de dados, experiências 

passadas por parte do decisor entre outras variáveis que podem exercer influência e autoridade 

para auxiliar no suporte de decisão. 

Segundo Robbins e Decenzo (2004), a tomada de decisão gerencial é um processo 

racional no sentido que os decisores realizam escolhas consistentes priorizando a 

maximização do valor para Companhia dadas as limitações impostas. Desta maneira, o agente 

do processo decisório deve ser lógico e objetivo, isto é, definir o problema com cuidado, 
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definir uma meta clara e específica e, diante deste cenário, escolhe a melhor alternativa para 

maximizar sua meta defina. 

Chiavenato (2003) menciona que o processo decisório sempre é necessário, 

quando se depara com problema que possui mais de um caminho a seguir, ainda que este 

problema possua uma ação que solucione esta questão, tem-se a alternativa de se tomá-lo ou 

não. 

Brown (2005) afirma que há várias motivações para perseguir a racionalidade nas 

decisões tomadas, são elas: 

i. A qualidade das decisões pode ser melhorada no sentido de seguir uma lógica 

mais coerente através de todo conhecimento disponível e das experiências vividas; 

ii. Faz o raciocínio de a escolha ser mais transparente e passível de auditoria 

tornando o processo mais fidedigno e valorizado por todos; e 

iii. Caso a decisão seja pública, permite que o decisor não seja envolvido em 

considerações suspeitas. Por exemplo, promoções pessoais. 

Devido à quantidade elevada de informações a serem levadas em consideração 

para escolher a melhor decisão, os decisores deveriam utilizar um processo racional de 

tomada de decisão procurando realizar as escolhas de forma consistente, maximizando o valor 

para a Companhia dentro das limitações específicas através de etapas padronizadas 

(ROBBINS, 2000). O mesmo autor destaca as fases importantes para executar uma tomada de 

decisão consistente: 

i. Definir o problema a fim de entender a decisão a ser tomada; 

ii. Coletar informações completas e fidedignas com a finalidade de transparecer 

para todos os envolvidos um maior grau de certeza nas decisões tomadas; 

iii. Realizar o processo decisório sempre respeitando os procedimentos, critérios e 

etapas mesmo que seja situações semelhantes ou parecidas a outras já vividas. 

Conhecer detalhadamente todos os critérios de avaliação das alternativas, para 

facilitar no momento dos julgamentos das alternativas; e 

iv. Por fim, tomar a decisão identificada com mais adequada dado o objetivo do 

problema, sem acomodação, ordenando as opções e destinando os valores que 

contribuirão para o alcance das metas. 

Pode-se perceber que esta busca por critérios a fim de suportar a tomada de 

decisão nos indica o uso de um processo decisório baseado na racionalidade. Bazerman 

(2004) afirma que modelos de tomada de decisão racionais são um conjunto de regras e 
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premissas que servem de base pra um determinado raciocínio a fim de solucionar problemas 

como frustração, irritação, percepções de diferenças entre situação ideal versus real. 

Executar decisões ruins prejudica o desenvolvimento do negócio e pode ser 

consequência de coletas de informações equivocadas e incompletas, falta de definição clara 

das alternativas ou falta de precisão nas análises de investimentos (HAMMOND; KEENEY; 

RAIFFA, 2004). 

Entretanto, segundo os mesmos autores, a maioria dos erros durante uma tomada 

de decisão não ocorre no processo decisório, mas estão relacionados aos agentes do processo: 

o decisor, sua mente e sua forma de pensar.  

Existem quatro dificuldades em um processo decisório (CLEMEN; REILLY, 

2001): 

i. Complexidade do problema; 

ii. Informações imprecisas ou incertas; 

iii. Vários objetivos para um único problema; e 

iv. Conclusões diferentes. 

A Figura 4 ilustra o fluxograma do processo decisório proposto pelos autores.  

 
Figura 4 – Fluxograma do processo de tomada de decisão 
Fonte: Adaptado de CLEMEN; REILLY, 2001. 

 

Bazerman (2004) afirma que a racionalidade aplicada ao processo decisório traduz 

a correta utilização da teoria da decisão. Entretanto, mesmo que o agente decisório busque 
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obter o maior número de alternativas possíveis – analisando cada uma delas à luz da 

racionalidade através de ferramentas de apoio à decisão adequada, considerando todos os 

fatores internos e externos que podem influenciar a decisão, ao definir o melhor caminho a 

seguir – existe a possibilidade de que o resultado não seja satisfatório para a Companhia. 

Portanto, nos próximos itens serão apresentadas algumas abordagens utilizadas no 

suporte ao processo de tomada de decisão. 

 

2.3 Métodos de análise de decisão para uma carteira de projetos 

 

Como descrito anteriormente, neste trabalho científico, o principal objetivo das 

empresas modernas que possuem uma gestão de Portfólio eficiente é maximizar o retorno de 

sua carteira de projetos, seguindo o direcionamento dos critérios estratégicos das 

organizações, isto é, levando em consideração a probabilidade de sucesso, visão estratégica, 

riscos, indicadores econômico-financeiros entre outros. 

Cooper (1998) afirma que todos os métodos possuem suas vantagens e 

desvantagens, entretanto, resultam em listas de projetos ordenadas por uma nota ou ranking. 

O diferencial para este processo é entender quais são os critérios certos para proceder com 

uma seleção de projetos aderente à Companhia. 

Neste item da pesquisa científica serão revisados alguns dos métodos e estratégias 

mais utilizados para realizar a seleção e priorização de projeto.  

 

2.3.1 Métodos financeiros 

 

Neste tópico serão abordados os indicadores econômico-financeiros mais 

utilizados para avaliação de investimentos e projetos nas organizações modernas. 

Atualmente, as Companhias utilizam estes indicadores como única forma para 

aprovar ou descontinuar alternativas de investimentos, pois são métodos que resultam em 

valores monetários de fácil compreensão para toda a organização, o que pode levar a decisões 

equivocadas, quando analisadas individualmente. Damodaran (2004) ressalta que, para a 

tomada de decisão final sobre um determinado investimento, é necessário o estabelecimento 

de regras com a finalidade de formalizar o processo e especificar certas condições, definindo 

um determinado projeto como viável. 

O autor complementa, ainda, que estas regras precisam ter algumas características 

importantes, como: 
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i. Manter equilíbrio nas avaliações de projetos, isto é, permitir que o decisor 

traga para sua avaliação questões subjetivas e assegurar que exista coerência nos 

julgamentos entre projetos de diferentes naturezas; 

ii. Maximizar o valor da empresa, sempre adicionar projetos que adicionem 

valor para a Companhia; e 

iii. Funcionar para vários tipos de investimentos, ou seja, a avaliação deve 

identificar as melhores alternativas mesmo que sejam investimentos de naturezas 

diferentes. 

Os métodos financeiros mais utilizados nas organizações contemporâneas, 

segundo Cooper (1998), são: 

i. Fluxo de Caixa; 

ii. Tempo de Retorno (Payback); 

iii. Valor Presente Líquido (VPL); 

iv. Taxa Interna de Retorno (TIR); 

v. Retorno do Investimento (ROI); 

vi. Valor Comercial Esperado (ECV); e 

vii. Valor Econômico Agregado (EVA). 

Basicamente, uma análise financeira de uma alternativa investiga o retorno sobre 

os investimentos e os custos para produzir determinada receita. Desta maneira, todos os 

custos, sejam operacionais ou de investimentos, e receitas são avaliados com base em preços 

de mercado, impostos e subsídio, se houver. Um ponto importante é a definição de um 

horizonte temporal para determinar esta análise. É normal que este horizonte temporal seja 

uma regra e que todas as alternativas sigam esta mesma lógica. Portanto, o resultado de uma 

análise financeira é a estimativa do impacto, através de alguns indicadores, que um 

determinado projeto implementado pode representar sobre a situação atual da Companhia.  

 

2.3.1.1 Valor Presente Líquido (VPL) 

 

O VPL é a forma de seleção e priorização mais simples e utilizada nos dias de 

hoje. Para elaborar a lista de projetos mais importante da organização através deste indicador 

basta calcular o VPL de cada iniciativa e classificá-lo de acordo com o resultado obtido do 

maior para o menor, onde os projetos no topo desta lista, até a disponibilidade de recursos, são 

os projetos autorizados e priorizados pela Companhia (COOPER; EDGETT; 

KLEINSCHMIDT, 2001). 
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Damodaran (2004) define o método de valor presente líquido como sendo a soma 

dos valores presentes de cada fluxo de caixa, positivo ou negativo, que ocorrem ao longo da 

vida do projeto. O autor explica que uma vez que o VPL tenha sido calculado, a regra para 

tomada de decisão é simples. Quando o VPL é maior que zero, deve-se aceitar o projeto, caso 

contrário o projeto deve ser rejeitado. Entre projetos, o maior valor de VPL representa a 

melhor alternativa. A equação geral para o método de VPL é: 

 

VPL�����	� 
 � ��
������ � 	Investimento	inicial

!

	"�
                               (1) 

Em que, FCt se refere ao fluxo de caixa no período t; 

r à taxa de desconto, e 

N à vida útil do projeto 

 

A regra para tomada de decisão, segundo Damodaran (2004) é visualizada na 

Figura 5. 

 

 
Figura 5 – Regra para tomada de decisão de VPL 
Fonte: Adaptado de DAMODARAN, 2004. 

 

A grande vantagem deste método, segundo Cooper (1998), é a maximização do 

valor da carteira de projetos da organização uma vez que são escolhidos os melhores 

resultados individuais de cada componente. Por outro lado, o método de VPL ignora 

probabilidades, riscos e assume que as projeções financeiras são exatas, o que de fato não é 

verdade. Adicionalmente, consideram as análises estratégicas irrelevantes e nem sempre 

identificam todas as restrições de recursos. 

Damodaran (2004) identifica que através do VPL é possível tomar decisões 

coerentes para todos os tipos de projetos, desde que gerem receitas ou reduzam custos ao 

longo do ciclo de vida do projeto. Porém, o fato de ser uma medida de retorno absoluta pode 

gerar certo desconforto para os decisores, que preferem utilizar medidas relativas, percentual 

para tomada de decisões financeiras. 
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Existem formas para remediar tais desvantagens como ajustar o VPL pela 

probabilidade de sucesso, ou realizar uma análise mais detalhada, adicionando o risco da 

iniciativa à taxa de desconto do projeto. Porém estas alternativas inserem tantas variáveis 

subjetivas no estudo que produzem um resultado que nem sempre será encontrado na 

realidade. 

 

2.3.1.2 Taxa Interna de Retorno (TIR) 

 

Para Damodaran (2004), a taxa interna de retorno (TIR) é a taxa de desconto – r – 

na equação 1 que torna o VPL igual à zero, isto é, uma taxa mínima esperada pela 

organização, que faz com que o projeto não traga prejuízo para a empresa.  

A TIR menor que a taxa de desconto definida pela organização indica que o 

projeto não é economicamente atrativo. A TIR maior que a taxa de desconto definida pela 

organização informa que o projeto é atrativo para a Companhia. Entre projetos, o autor 

ressalta que só é possível compará-los se forem projetos de mesma natureza (tecnologia, 

riscos e mercado), e o melhor projeto é o que possui maior TIR. 

Bonora Junior (1996) menciona que uma vantagem deste método é que ele 

permite que o decisor compare a TIR com taxas de investimento de mercado. Porém, não é 

levado em consideração quando que o investimento será pago. Para Damodaran (2004), 

priorizar projetos através deste indicador pode levar a conclusões inconsistentes, pois nem 

sempre os projetos com TIR mais alta maximizarão o valor da empresa, visto que não estamos 

avaliando o risco, nem a escola de investimento para a execução dos projetos. O mesmo autor 

reitera dois pontos de atenção em relação a este método: 

i. É possível, matematicamente, que exista mais de uma TIR para um 

determinado projeto, podendo ocasionar em uma decisão equivocada; e 

ii. A TIR não pode ser avaliada caso a alternativa analisada não tenha um custo 

inicial. 

Concluindo, a utilização da taxa de interna de retorno isoladamente para escolher 

os projetos pode levar a Companhia a selecionar projetos de alta rentabilidade em detrimento 

de outros projetos que possuem VPL superior. Isto ocorre, pois a regra da taxa interna de 

retorno assume que os fluxos de caixas intermediários do projeto serão reinvestidos a taxas 

iguais à TIR efetiva, o que não é comprovado na realidade. Para corrigir esta possível falha, 

utiliza-se a taxa interna de retorno modificada (TIRM) que procura definir uma taxa de 
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desconto mais realista para o reinvestimento dos fluxos intermediários e minimiza tal 

deficiência do método original (DAMONDARAN, 2004). 

Kassai (2006) explica que através da TIRM é possível encontrar uma taxa interna 

de retorno, onde os lucros são remunerados em taxas mais condizentes com a realidade da 

empresa e os investimentos financiados em taxas compatíveis como as praticadas no mercado, 

resultando em uma TIR muito mais sofisticada e realista. A Figura 6 ilustra o mecanismo 

necessário para realizar o cálculo da TIRM. 

 
Figura 6 – Mecanismo necessário para realizar o cálculo da TIRM 
Fonte: Adaptado de KASSAI, 2006. 

 

2.3.1.3 Retorno do Investimento (ROI) 

 

Kassai (2006) e Crawford (2011) definem ROI como um indicador de projetos 

que avalia o retorno que a Companhia obterá em detrimento ao investimento estimado. A 

fórmula geral para este indicador é identificada pelos autores como: 

#$% 
 &'()*
+!,-./+0-!/*                                                                (2) 

Analisando a equação 2, quanto maior for o retorno do investimento melhor será 

para empresa. Quando analisado entre projetos, a melhor iniciativa é a que possui maior 

retorno sobre o investimento. 

Esta relação é uma forma simplificada para medir o retorno líquido de uma 

determinada iniciativa com o capital investido. Entretanto, segundo Kassai (2006), esta regra 

de avaliação de projetos não leva em consideração o risco envolvido para executar ou 

implementar tal iniciativa, assim como não consegue quantificar os bens intangíveis contidos 

na mesma. 
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2.3.1.4 Tempo de Retorno (Payback) 

 

O tempo de retorno do investimento é a medida da rapidez com que os fluxos de 

caixa gerados por esta iniciativa recuperam o investimento inicial. Portanto, intuitivamente, 

projetos que consigam recuperar seus investimentos iniciais mais rápidos podem ser 

considerados componentes atraentes para a organização, pois o montante inicial é devolvido 

para a Companhia rapidamente e, ainda, pode-se argumentar que a iniciativa com um tempo 

de retorno do investimento curto possui uma possibilidade remota de perder parte do dinheiro 

investido, sendo então um projeto menos arriscado para a Companhia (DAMODARAN, 

2004). 

Segundo Ramos (2004), o payback pode ser obtido através da equação 3: 

1234256 
 ∑ Receitas	 �9	": ∑ Despesas	9	":                                                 (3) 

Em que, t se refere ao tempo esperado pela empresa. 

 

Por ser uma metodologia de fácil aplicação, a regra de payback é uma das técnicas 

mais utilizadas para análise de investimentos. O tempo de retorno é obtido quando o valor das 

receitas acumuladas se igualarem com os investimentos despendidos, isto é, quando o 

payback se igualar a zero, ou se tornar positivo. Caso não ocorra esta inversão de desembolsos 

ao longo do ciclo de vida do projeto, a iniciativa não é considerada atrativa para a organização 

(RAMOS, 2004). 

Normalmente as empresas utilizam esta regra como item secundário de avaliação 

e definem um tempo esperado de retorno do investimento para suas iniciativas, de acordo com 

as características e tipos de projetos existentes em seu Portfólio. Portanto, aprovam-se 

projetos que possuem tempo inferior a este definido pela organização ou, entre projetos, o de 

menor payback é o melhor investimento para a Companhia (DAMODARAN, 2004). 

As vantagens deste método, segundo Ramos (2004) e Damodaran (2004), é a 

simplicidade da aplicação e sua atratividade no meio corporativo para tomada de decisão, 

entretanto algumas informações importantes do projeto não são utilizadas nesta análise. O 

payback não avalia o fluxo de caixa após atingir o período de recuperação do investimento 

inicial, e também não avalia o valor do dinheiro ao longo do tempo, isto é, a analise é 

realizada em fluxos nominais. 
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2.3.2 Diagramas de bolhas 

 

Diagramas ou gráficos de bolha são uma extensão do modelo original de Portfólio 

do Boston Consulting Group (BCG), Matriz BCG, com o modelo utilizado posteriormente da 

GE conhecido como Matriz GE McKinsey. Segundo Daychoun (2010), estas matrizes foram 

criadas para avaliar posicionamento de produtos nas unidades de negócio de uma corporação. 

É uma ferramenta poderosa para auxiliar o processo de seleção e priorização de 

projetos, pois através desta metodologia é possível obter de forma visual a composição do 

Portfólio, auxiliando o balanceamento da carteira (COOPER; EDGETT; KLEINSCHMIDT, 

2001). 

De acordo com Cooper, Edgett e Kleinschmidt (2001), no diagrama de bolhas, 

normalmente, são analisadas duas dimensões, uma para o eixo X e outra para o eixo Y, em 

um gráfico de dispersão bidimensional X-Y. Além das variáveis escolhidas anteriormente, 

deve também ser escolhido um terceiro parâmetro que indicará o tamanho (diâmetro) da 

bolha. A Figura 7 ilustra um exemplo de diagrama de bolha em que o eixo X representa o 

retorno financeiro e no eixo Y o risco associado a cada iniciativa. O tamanho da bolha indica 

a quantidade de recursos necessários para executá-las. 

 
Figura 7 – Exemplo de Diagrama de Bolhas 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

É possível enriquecer a análise com cores, tamanho e preenchimento dos círculos 

que indiquem outra característica do projeto. Este incremento possibilita visualizar outra 

dimensão que não fora representada pelos eixos, tornando este julgamento mais rico. Na 

Figura 7, o preenchimento da bolha representa o tipo de projeto, no caso as bolhas sem 
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preenchimento são os projetos de desenvolvimento enquanto que o hachurado é um projeto de 

produto. 

Adicionalmente, é comum nas organizações a realização de uma categorização 

das iniciativas em quadrantes, semelhantes ao da matriz BCG, quando inseridas no gráfico de 

bolhas. Este uso dos quadrantes auxilia para identificar os projetos que devem ser priorizados 

ou cancelados (COOPER; EDGETT; KLEINSCHMIDT, 2001). 

O mesmo autor relata que existe uma série de combinações, tipos de gráfico de 

bolhas, que podem analisar o Portfólio de uma Companhia. No Quadro 1, serão 

exemplificados alguns dos usos com seu respectivo nível de utilização. 

 

Rank Tipo do Gráfico Eixo X   Eixo Y 
% 

utilização 

1 
Risco Versus 

Retorno 

Retorno: VPL, IRR, 
benefício após o 

lançamento, valor de 
mercado 

x 
Probabilidade de Sucesso 

(técnica, comercial) 
44,4 

2 Novidade 
Novidade 

tecnológica 
x Novidade mercadológica 11,1 

3 
Complexidade Vs 

Atratividade 
Viabilidade técnica x 

Atratividade de mercado 
(crescimento, apelo com o 
cliente, atratividade geral e 

ciclo de vida) 

11,1 

4 
Pontos fortes 

Versus Atratividade 
do projeto 

Posição competitiva 
(pontos fortes) 

x 

Atratividade do projeto 
(crescimento do mercado, 

maturidade técnica, anos para 
implementação) 

11,1 

5 
Custo Versus 

Timing 
Custo para 

implementar 
x 

Tempo de 
maturação/impacto 

9,7 

6 
Estratégico Versus 

Beneficio 
Aderência estratégica x 

Pretensões comerciais, VPL, 
aderência econômica- 
financeira, atratividade 

8,9 

7 
Custo Versus 

Benefício 
Benefício acumulado 

($) 
x 

Custo de desenvolvimento 
acumulado ($) 

5,6 

Quadro 1 – Tipos mais usados de gráficos de bolhas 
Fonte: Adaptado de COOPER; EDGETT; KLEINSCHMIDT, 2001. 
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De acordo com o Quadro 1, Cooper, Edgett e Kleinschmidt (2001)  informam que 

os gráficos de bolhas mais comuns são: 

 

i. Riscos versus Retorno 

Neste tipo de gráfico de bolha, são analisadas as variáveis de probabilidade de 

sucesso técnico ou comercial com o retorno esperado do investimento (VPL, Payback, TIR, 

ROI). 

O gráfico é dividido em quatro quadrantes semelhante à matriz BCG. No primeiro 

quadrante, “Pérola”, são encontrados os projetos onde são esperados altas taxas de retorno e 

alta probabilidade de sucesso. No próximo quadrante, encontram-se os projetos “Ostras”, pois 

possuem baixa probabilidade de sucesso, entretanto podem ser projetos extremamente 

lucrativos caso sejam concluídos. Os projetos denominados pelos autores como “Pão com 

manteiga” são aqueles projetos simples sem muita complexidade, porém apresentam baixas 

taxas de retorno. É comum nas organizações que mais de 50% dos projetos da carteira ativa 

estão inseridos neste quadrante. Por fim, no quarto quadrante os projetos são considerados 

como a pior alternativa empresarial, um “Elefante branco” (tradução literal), pois apresentam 

baixas taxas de retorno e baixa probabilidade de sucesso. Para a terceira dimensão, o tamanho 

da bolha, é utilizada a necessidade de recursos (humanos e financeiros). A Figura 8 ilustra o 

exemplo discorrido. 

 
Figura 8 – Gráfico de bolha Risco Versus Retorno 
Fonte: COOPER; EDGETT; KLEINSCHMIDT, 2001. 

 

 



47 
 

ii. Complexidade versus atratividade 

Outra visão muito utilizada, de acordo com Cooper, Edgett e Kleinschmidt 

(2001), é o gráfico de complexidade versus atratividade, onde é realizada uma comparação 

entre a complexidade de um projeto versus a atratividade em tê-lo como produto. Para este 

gráfico, normalmente, é feita uma planilha de pontuação para cada eixo, isto é, para cada 

variável. Após a apuração das pontuações, os projetos são colocados no gráfico e, por fim, é 

realizada a análise de cada alternativa. Neste tipo de avaliação, a terceira dimensão pode ser 

necessidade de recursos, ou também não ter nenhuma variável, mantendo todas as bolhas no 

mesmo tamanho. A Figura 9 ilustra o gráfico de bolhas complexidade versus atratividade. 

 
Figura 9 – Gráfico de bolha Risco Versus Retorno 
Fonte: Adaptado de COOPER; EDGETT; KLEINSCHMIDT, 2001. 

 

2.3.3 Checklists e modelos de pontuação (Scoring models) 

 

Para um Portfólio de projetos altamente exploratório, onde as informações são 

predominantemente qualitativas, as incertezas costumam ser muito grandes em relação a quais 

projetos deverão ser selecionados e desenvolvidos. Nestes casos, as informações mensuráveis 

são escassas e, portanto, metodologias de seleção e priorização que utilizam informações 

quantitativas não são úteis para o fim desejável. Portanto, um critério de checklist pode ser útil 

para a decisão de rejeitar ou aprovar os projetos. Uma lista dos critérios mais utilizados é 

proposta por Elmaghraby (1978), conforme Quadro 2. 
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Quadro 2 – Checklist para um projeto hipotético 
Fonte: Adaptado de ELMAGHRABY, 1978. 

 

A avaliação dos projetos é realizada sob uma ótica mais subjetiva, analisando-se 

pontos fortes e fracos, quando comparamos um grupo de projetos.  

Quando as informações dos projetos são mais detalhadas quanto à importância de 

cada critério e existe a possibilidade de classificar os projetos em uma escala de importância 

numérica, temos condições de utilizar os métodos de pontuação ou scoring models. 

Elmaghraby (1978) explica que, neste modelo, cada uma das alternativas é 

pontuada de acordo com os critérios existentes, e estes possuem, também, um peso indicando 

sua importância. A pontuação individual e o peso relativo de cada critério são combinados, 

com o intuito de gerar uma pontuação total para cada projeto. Estes são, então, ordenados de 

acordo com os valores totais. Um exemplo de scoring model e sua forma de utilização é dado 

a seguir na representação do Quadro 3. 

 
Quadro 3 – Exemplo de Scoring Model 
Fonte: Adaptado de ELMAGHRABY, 1978. 

 

Critério Alto Médio Baixo

É patenteável? x

Potencial de 
Mercado

x

Probabilidade 
de sucesso

x

Custos de 
produção

x

Custos de P&D x

Avaliação

Fator Peso x Pontos para o projeto A = Critério de Pontuação

Probabilidade de Sucesso 3 5 15

Lucro 2 10 20

Custo 1 3 3
nota final 38

Escala de pontos: excelente = 10
Pobre = 1

% atend. =38 / [ ( 3 x 10 ) + ( 2 x 10 ) + ( 1 x 10 ) ] = 63,3%
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Utilizando-se o critério acima para comparação entre projetos, deverá haver um 

cuidado especial com a seleção e o peso atribuído a cada critério. Este refinamento dos 

critérios, dentro do processo de cada empresa, poderá levar um longo período de tempo.  

Cooper (1998) afirma que os modelos de pontuações são métodos não financeiros 

utilizados para suportar decisões do tipo “Continua/Para” em cada ponto de verificação no 

decorrer do ciclo de vida do projeto. Entretanto, este método pode ser aplicado como um 

critério de decisão para ordenar e priorizar projetos nas organizações. O autor explica que é 

feita uma lista de critérios que devem ser agrupados por fatores que influenciam na escolha de 

um projeto. Os cinco principais fatores relatados pelo autor são: 

i. “Retorno”, compreendido como contribuição para geração de caixa, payback 

tecnológico, isto é, inserindo na conta de payback todos os custos referentes ao 

desenvolvimento da tecnologia, ou tempo para startup comercial; 

ii. “Aderência estratégica do negócio” buscando mensurar a harmonia e relação 

da iniciativa com o plano de longo prazo e traduzir esta relação em um impacto 

financeiro e estratégico; 

iii. “Alavancagem estratégica”, este fator significa como a iniciativa ajudará na 

plataforma de crescimento ou sinergias com outras operações ou negócios da 

organização; 

iv. “Probabilidade de sucesso comercial”, que avalia a existência de uma 

necessidade de mercado e sua maturidade, concorrência, ciclo de vida do produto, 

premissas comerciais, e questões sociais e políticas; e 

v. “Probabilidade de sucesso técnico”, que verifica a lacuna técnica para 

execução do projeto, sua complexidade em relação à tecnologia, pessoas e 

infraestrutura. 

Cooper (1998) explica que, de posse desta lista de fatores, elaborara-se uma nova 

lista de critérios para cada um dos fatores descritos anteriormente, sendo que cada critério 

pode vir a possuir um peso diferente, assim como cada fator, também, pode vir a sofrer um 

peso diferente. No fim, são multiplicadas as notas dadas para cada critério com as notas 

atribuídas para cada fator. O resultado final por fator é somado para obter uma única 

pontuação por projeto.  

O Quadro 4 mostra um exemplo de modelo de pontuação, em que são utilizados 

apenas os critérios de avaliação. Cada um é avaliado em uma escala de 1-10, onde 1 (um) é 

ruim e 10 (dez) é excelente. A média dos critérios é a nota final por projeto, que é responsável 

pela ordenação da lista de iniciativas. Por fim, uma segunda restrição é adicionada para 
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realizar a priorização destes potenciais projetos, neste caso, alocação de mão de obra (FTE – 

full time employee).  

 
Quadro 4 – Lista de projetos avaliada e priorizada (ordenada pela sua nota final) 
Fonte: COOPER; EDGETT; KLEINSCHMIDT, 2001. 

 

Cooper, Edgett e Kleinschmidt (2001) concluem que os modelos de pontuação, 

geralmente, são elogiados, apesar de sua popularidade limitada. Além disso, de acordo com 

pesquisa realizada com empresas referência em gestão de Portfólio, os modelos de pontuação 

produzem os seguintes benefícios: 

i. Um Portfólio estrategicamente aderente; 

ii. Refletem as prioridades do negócio; e 

iii. Produzem decisões eficazes e eficientes. 

O resultado da aplicação, portanto, é uma carteira de projetos de alto valor para a 

organização.   

 

2.3.4 Métodos de Apoio Multicritério à Decisão (AMD) 

 

2.3.4.1 Conceituação 

 

Após a segunda guerra mundial, muitas organizações iniciaram o estudo do 

processo de tomada de decisões através de Pesquisa Operacional e outros métodos 

matemáticos estritamente desenvolvidos para o fim de solucionar problemas complexos, 

sempre buscando a melhor resposta para determinada questão, ótima solução. Fazendo um 

paralelo com a otimização clássica, a única função objetiva neste sistema é o valor máximo ou 

mínimo, enquanto que, com a utilização de ferramentas matemáticas, podem-se inserir 

variáveis quantitativas e qualitativas, mantendo uma medição fidedigna e que resulta na 
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solução mais adequada para um determinado problema (GOMES; ARAYA; CARIGNANO, 

2004). 

Na década de 70, iniciou-se o uso dos primeiros métodos de apoio à decisão, uma 

vez que os decisores buscavam atuar com racionalidade quando se depararam com questões 

cujas características apresentadas são tanto quantitativas quanto qualitativas. Portanto, AMD 

surgiu com o objetivo de apoiar o processo de decisão e recomendar as melhores alternativas 

para solução do problema. 

Gomes, Araya e Carignano (2004) identificam que o AMD possibilita agregar 

características importantes para um processo decisório, como: transparência e robustez na 

decisão definida, e padronização sistêmica do processo. Principalmente quando itens 

qualitativos são envolvidos, pois, nestes casos, as avaliações são subjetivas e, frequentemente, 

acarretam dúvidas aos julgamentos realizados. 

A abordagem, quando utiliza um sistema de decisão multicritério, é ser prescritiva 

ao invés de descritiva, isto é, é desejado neste método auxiliar as pessoas a escolherem 

decisões mais adequadas e aderentes ao problema proposto, e não focar no modo em que as 

pessoas tomam as decisões (CLEMEN; REILLY, 2001). 

A pessoa responsável pela tomada de decisão, o decisor, é quem irá julgar e 

avaliar todas as alternativas possíveis, buscando classificar as melhores opções aderentes ao 

objetivo proposto. O decisor pode ser uma pessoa ou um grupo de trabalho. Neste trabalho 

proposto, buscou-se encontrar uma recomendação equilibrada, ou seja, em alguns momentos 

o agente de decisão é um grupo de trabalho, e em outros é um indivíduo. 

O conjunto de opções disponíveis são as alternativas do problema, e cada uma 

será analisada de acordo com os critérios definidos pelo grupo de trabalho. Portanto, durante a 

aplicação do método, o tomador da decisão realizará suas escolhas de acordo com suas 

avaliações e entendimento do problema, resultando em uma importância denominada “nota” 

ou “peso” para cada alternativa analisada. 

Geldermann e Rentz (2000) informam que duas filosofias são reconhecidas no 

campo da Decisão Multicritério Discreta, a Escola Americana e Europeia.  

Na Escola Americana, o decisor possui o entendimento sobre a necessidade da 

pontuação das alternativas e dos pesos dos diferentes critérios, que serão julgados e analisados 

no AMD. Destacam-se como exemplos desta escola as abordagens MAUT – Multi Atribute 

Utility Theory e AHP – Analytic Hierarchy Process. 

Por outro lado, a Escola Europeia, também conhecida como Francesa, assume que 

as preferências não são evidentes para o decisor, portanto, é necessário um processo decisório 
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com a finalidade de organizar a situação e entender os resultados dos diferentes pesos do 

problema. O analista é fundamental na construção do modelo de julgamento através das 

hipóteses levantadas. Os métodos mais conhecidos desta escola são ELECTRE – Elimination 

et Choix Traduisant La Téalité e PROMÉTHÉE – Preference Ranking Organization Method 

for Enrichment Evaluations. 

Apesar de encontrarmos duas condutas no gerenciamento de negócios e formas 

para conduzir o processo decisório através de Apoio Multicritério à Decisão, não há uma 

validação sobre qual modelagem é psicologicamente adequada para avaliar o julgamento e 

decisão dos indivíduos. Além disso, Geldermann e Rentz (2000) afirmam que, apesar destas 

diferenças conceituais, os resultados matemáticos destas abordagens aplicados através das 

avaliações e julgamentos dos agentes decisores deveriam ser os mesmos.  

 

2.3.4.2 Justificativa do método AMD selecionado 

 

O método desenvolvido em 1970 pelo Prof. Dr. Thomas L. Saaty conhecido como 

Analytic Hierarchy Process (AHP) é uma das técnicas mais conhecidas e utilizadas dentre os 

métodos de apoio à multicritério de decisões (HO, 2008). 

Levantamentos realizados no meio acadêmico mostraram que entre 1991 e 2003 

foram escritos 132 (cento e trinta e dois) artigos sobre este método (VAIDYA; KUMAR, 

2006). Segundo Ho (2006), 66 (sessenta e seis) artigos, entre 1997 e 2006, abordaram 

variantes desta metodologia. 

O AHP é procedimento poderoso e flexível, que pode ser muito bem aproveitado 

no gerenciamento de Portfólio, conferindo robustez e fidedignidade ao processo de seleção e 

priorização de projetos (LEVINE, 2005). 

A Análise Hierárquica de Processos busca facilitar a comunicação entre método-

usuário. Além disso, este procedimento lida com fatores tangíveis e intangíveis de uma 

maneira tão completa e compreensiva dentro de uma estrutura hierárquica, que relaciona 

pessoas às variáveis e objetivos da organização (SAATY, PENIWAIT, SHANG, 2007). 

Muitos pesquisadores utilizam matrizes de comparação paritárias com a finalidade 

de validar as tomadas de decisão, em diferentes exemplos, mostrando a precisão e robustez 

desta sistemática (WHITAKER, 2007). 

Ho (2008) menciona que a amigabilidade (simplicidade e facilidade de uso) deste 

método com o usuário explica a sua elevada utilização e aplicação nos mais variados tipos de 

negócio. Além disso, a flexibilidade deste método possibilita a integração com outras técnicas 
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matemáticas como programação linear, lógica fuzzy, entre outras, permitindo que o usuário 

extraia os benefícios combinados destes métodos para atender a meta almejada (VAIDYA; 

KUMAR, 2006). 

Levine (2005) afirma que o AHP agrega valor à formação da carteira de projetos 

quando tratam de prioridades, parâmetros ótimos e seleção de iniciativas. Vaidya e Kumar 

(2006) são mais amplos nas utilizações deste método e relatam que, devido às suas 

características, o AHP pode ser aplicado em áreas como educação, engenharia, políticas, 

indústria, social, esportes e fabricação. 

Portanto, para efeito deste trabalho, será abordado, em detalhe, apenas o método 

de Apoio Multicritério à Decisão, Analytic Hierarchy Process – AHP. 

 

2.3.4.3 Método de Análise Hierárquica - Analytic Hierarchy Process (AHP)  

 

2.3.4.3.1 Introdução 

 

O AHP tem como objetivo determinar qual a decisão mais adequada, além de 

justificar esta escolha, de forma sistêmica, auxiliando as pessoas em tomadas de decisão 

complexas (SAATY, 1991). 

Para Vargas (1997), o AHP pode ser compreendido como um método que possui 

uma estrutura para lidar com o intuitivo, racional e irracional quando se está diante de uma 

decisão complexa envolvendo um número elevada de variáveis e com diferentes alternativas a 

serem escolhidas. Diante deste cenário, surge o AHP para organizar com racionalidade a 

solução do problema através da decomposição em partes menores, facilitando a comparação 

paritária entre as partes, a fim de elaborar as prioridades de cada alternativa.  

Segundo o Decision Support Systems Glossary (DSS, 2006), AHP é uma 

ferramenta de aproximação para tomada de decisão, que envolve estruturação de 

multicritérios de escolha numa hierarquia. O método avalia a importância relativa desses 

critérios, compara alternativas para cada critério, e determina um ranking total das 

alternativas. 

Após o desenvolvimento do método em 1970, o AHP tem sido extensivamente 

estudado, tornando-se referência na tomada de decisões em cenários complexos, em que as 

pessoas trabalham juntas para definir a decisão mais correta quando as percepções humanas, 

julgamentos e consequência têm repercussão no longo prazo (BHUSHAN; RAI, 2004). 
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2.3.4.3.2 Fundamentação teórica do método 

 

O método AHP está fundamentado em quatro axiomas de acordo com Saaty 

(1986).  

O primeiro é o da condição recíproca, isto é, dada quaisquer duas alternativas (Ai 

e Aj) A x A, a intensidade de julgamento de Ai sobre Aj é inversamente relacionado a 

intensidade de Aj sobre Ai. É uma ideia intuitiva, por exemplo, se A é o dobro mais pesado do 

que B, portanto B será a metade do peso de A (SAATY,1986). 

O próximo axioma é o da ρ-homogeneidade. Este significa que dada uma 

hierarquia H, portanto x�	⊆ 		L?�� é ρ-homogêneo para todo k=1,2,..., h-1. Sendo L o nível 

hierárquico que está sendo abordado. Portanto, comparando dois elementos em um dado 

critério, uma escala limitada é suficiente. Basicamente, esta regra estabelece que elementos 

em um dado nível em uma hierarquia H têm que ser comparáveis (HARKER; VARGAS, 

1987). 

O terceiro, e penúltimo, axioma é conhecido como o da dependência. Dada uma 

hierarquia H com níveis L1, L2, ..., Lh. Para cada Lk, k = 1, 2, ..., h-1. 

i. Lk+1 é dependente externo de Lk; 

ii. Lk+1 é dependente interno com respeito à todo x Lk; e 

iii. Lk é dependente externo de Lk+1. 

Portanto, este axioma relata como realizar as comparações m uma estrutura 

hierárquica (SAATY, 1986). 

O último axioma que rege o método AHP é o da expectativa, que significa que as 

variáveis e alternativas são representados visualmente em hierarquia. Logo, qualquer 

expectativa precisa ser representada, ou excluída, em termos de variáveis e alternativas na 

estrutura (SAATY, 1986). 

Segundo Saaty (1991), o método AHP utiliza o teorema de Perron-Frobenius, 

assegurando a existência de uma única solução para o problema de autovalor para matrizes Z.  

Resumidamente, de acordo com Hilário e Braga (2004), este teorema afirma que o 

autovalor da matriz é positivo, tem multiplicidade algébrica um e maior autovalor em módulo. 

  

2.3.4.3.3 Estrutura do método AHP 

 

Saaty (1991) explica que esta abordagem é baseada em critérios matemáticos e 

psicológicos, fornecendo um procedimento compreensivo e racional para identificar um 
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problema, representá-lo e quantificá-lo de maneira a relacionar os critérios escolhidos com as 

metas ou objetivos esperados. A metodologia está atualmente disponível em programas de 

computador e é muito utilizada em aplicações de Total Quality Management – TQM, 

alocação de recursos, priorização de projetos, seleção de fornecedores entre outras. 

Segundo o autor, este método pode ser resumido por cinco etapas, são elas: 

i. Identificação das alternativas e atributos significantes; 

ii. Definição das significâncias relativas entre os atributos; 

iii. Especificação das preferências por atributos; 

iv. Comparação entre os atributos; e 

v. Cálculo do vetor global para cada alternativa. 

Para Ho (2006), o método AHP pode ser estruturado utilizando três principais 

passos: 

Passo 1: Construção da Hierarquia; 

Passo 2: Definição das prioridades; e 

Passo 3: Verificação de consistência. 

O mesmo autor ainda ilustra o processo para realizar a elaboração do método 

AHP, conforme Figura 10. 

  

 
Figura 10 – Fluxograma do método AHP 
Fonte: Adaptado de HO, 2008. 
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2.3.4.3.4 Construção da hierarquia 

 

Saaty (1991) entende que, para atingir os objetivos e metas solicitados, deve-se, 

primeiramente, decompor este problema de decisão em problemas menores, que são 

facilmente compreendidos. Estes elementos podem ser de qualquer natureza, ora tangíveis, 

ora intangíveis, estimados ou medidos com precisão, ou seja, qualquer critério que possa ser 

submetido a uma decisão. É possível, e em muitos casos recomendado pelo autor, criar outros 

níveis de subcritérios com a finalidade de aprofundar o entendimento de cada um e suas 

interações com o problema ou meta. 

A representação gráfica ajuda a visualizar em uma única ferramenta o problema, 

os parâmetros de análise e as alternativas. A Figura 11 ilustra uma hierarquia simples com três 

níveis. A simplicidade desta hierarquia pode induzir a um resultado inconsistente devido à 

falta de mais detalhes, auxiliando o correto julgamento dos decisores. 

 

 
Figura 11 – Esquema de uma estruturação hierárquica simples 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Para Saaty (1991), a forma gráfica do instrumento para definir o problema possui 

outras vantagens importantes: 

i. Ajuda a visualizar os impactos das mudanças de prioridades, principalmente, 

nos itens mais altos; 

ii. Fornece detalhes de informação em relação à estrutura do problema e dos 

atributos, permitindo uma visão geral dos agentes e seus propósitos nos níveis 

mais altos; 

METAS / OBJETIVOS

Critério 1 Critério 2 Critério 3 Critério 4

Opção 1 Opção 2 Opção 3
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iii. São sistemas que desenvolvem mais eficientemente devido sua construção 

modular do que aqueles construídos de um modo geral; e 

iv. São estáveis, isto é, pequenas modificações geram efeitos pequenos e flexíveis, 

uma vez que adições na hierarquia bem estruturada não deveriam desequilibrar os 

resultados. 

 

Ainda de acordo com Saaty (1991), a importância deste primeiro passo é a 

possibilidade de aumentar o conhecimento do problema e as relações existentes com os 

demais critérios. Por exemplo, considerando o ambiente de projetos tem-se o objetivo de 

selecionar as melhores alternativas para maximizar o valor da empresa para os acionistas e os 

critérios que consideramos importantes são riscos, retorno financeiro, custos e recursos. Um 

possível subcritério do elemento recursos pode ser experiência do recurso ou dedicação do 

recurso no projeto. 

 

2.3.4.3.5 Definição das prioridades 

 

Na próxima etapa do AHP, após definição do problema e seus respectivos 

critérios, deve-se focar na questão central do modelo, cujo objetivo é determinar o peso dos 

fatores e dos critérios individuais, desde os níveis mais baixos até os mais importantes.  

Saaty (1991) enfatiza que a decisão é o resultado de várias avaliações dos critérios 

que satisfazem um objetivo maior pretendido. Além disso, conforme mencionado 

anteriormente, o sucesso na aplicação destes métodos será diretamente proporcional à 

competência dos avaliadores em emitir seus julgamentos. Por isso, é fundamental que os 

agentes deste processo possuam um conhecimento comum e detalhado sobre o racional de 

cada critério e subcritério. 

Antes de iniciar a atividade dos julgamentos de valores, deve-se entender como é 

realizada a comparação par-a-par de todos os critérios para cada nível da hierarquia definida. 

Logo, os julgamentos executados dos pares, as atividades (Ci e Cj), são representados por uma 

matriz quadrada, isto é, n x n. Os elementos aij são os julgamentos proferidos pelos decisores 

e seguem quatro regras de acordo com o idealizador do método (SAATY, 1991). Estas estão 

descritas abaixo: 

i. Se aij = α, então aji = 1/ α, onde α ≠ 0 (zero); 

ii. Se Ci é julgamento como tendo igual importância relativa a Cj, então  

aij = aji = 1, portanto aii = 1 para todo i; 
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iii. Atribuir na posição onde a linha Ci encontra a coluna Cj os valores descritos 

na Tabela 1 para definir os julgamentos entre os critérios; e 

iv. 4ª Regra: Todos os elementos diagonais aii = 1 para 1, 2 ... m.  

A Figura 12 ilustra um exemplo conceitual das matrizes comparativas por critério, 

subcritério e alternativa.  

 

Figura 12 – Comparação paritária de critérios 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Outro ponto importante que é necessário levar em consideração antes de realizar a 

definição consiste em definir a escala de prioridade para auxiliar no processo de avaliação por 

parte dos decisores. 

 Triantaphyllou e Mann (1995) afirmam que a comparação entre dois elementos 

através do método AHP pode ser realizada de inúmeras maneiras. Entretanto, de acordo com 

Saaty (2005), a escala de prioridades relativas definida pelo autor é a forma mais utilizada. 

A escala fundamental foi criada com o objetivo de padronizar os julgamentos 

executados pelos tomadores de decisão refletindo suas preferências. As notas de avaliação 

iniciam no valor de 1 (um) ponto até 9 (nove) pontos, sendo que estes valores representam a 

importância relativa de uma alternativa ou critério em relação a outra alternativa ou critério. A 

Tabela 1 lista a escala proposta para comparação paritária. 

 

Tabela 1 – Comparação do método AHP 

Preferência Valor 
Absoluta 9 
Muito Forte 7 
Forte 5 
Moderada (pouco melhor) 3 
Igual (equivalente) 1 
Valores intermediários – melhorar a  
condição de relação entre os critérios 

2,4,6,8 

 
Fonte: SAATY, 1991. 
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É normal utilizar apenas os números ímpares da escala fundamental para garantir 

uma distinção razoável entre as notas atribuídas em cada alternativa ou critérios. O uso dos 

números pares serve para a realização de um ajuste fino e negociação entre os avaliadores. 

Por fim, caso um consenso natural não seja obtido, é realizado um racional de cálculo, por 

exemplo, média, como solução negociada (SAATY, 1991). 

O resultado desta segunda etapa, definição das prioridades, é a matriz de 

comparação paritária dos critérios e representará a comparação entre o critério da linha e o 

critério da coluna através da escala fundamental de Saaty (1991). O resultado conceitual é 

apresentado na Figura 12. 

Após a execução das avaliações, é necessário normalizar a matriz obtida. No 

Quadro 5, Pomerol e Barba-Romero (2000) listam os quatro principais métodos de 

normalização. 

 

 Método 1 Método 2 Método 3 Método 4 

Definições 

@A

=
2A

BáD	2A
 

@A

=
2A −BíF	2A 	

BáD	2A − 	BíF	2A 	
 

@A =
2A
∑ 2AA

 

@A

=
2A

G∑ 2AA
HI
�
HJ

 

Vetor 

normalizado 
0 < @A ≤ 1 0 ≤ 	@A ≤ 1 0 < @A < 1 0 < @A < 1 

Conservação de 

proporcionalidade 
Sim Não Sim Sim 

Interpretação % do máx ai 

% do range 

(BáD	2A − 	BíF	2A) 
% do total ∑ 2AA  

i-ésimo  

componente  

do vetor unitário 

Quadro 5 – Principais Métodos do vetor normalização 
Fonte: Adaptado de POMEROL; BARBA-ROMERO, 2000. 
 

De acordo com Pomerol e Barba-Romero (2000), entre os quatro procedimentos, 

o método número um é o mais utilizado, visto que resulta em um valor de simples 

interpretação e respeita a proporcionalidade entre os vetores resultantes. O método número 

dois é uma melhoria em relação ao primeiro método, porém, neste procedimento não se 

respeita o conceito de proporcionalidade, ou seja, aij/aji não é necessariamente igual a vij/vji. 

O método número três é frequentemente utilizado para a aplicação do AHP, pois 

ele oferece as mesmas vantagens do primeiro método e fornece valores menores e mais 
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concentrados (POMEROL; BARBA-ROMERO, 2000). Para efeito deste trabalho científico, 

será utilizado este procedimento. 

Por último, o quarto método possibilita a comparação entre vetores de norma um, 

mas traz consigo as mesmas desvantagens contidas no segundo método (POMEROL; 

BARBA-ROMERO, 2000). 

Conforme já mencionado, devem-se realizar as priorizações de cada opção ou 

alternativa por critério. É importante ressaltar que o elemento mais importante na comparação 

recebe os valores inteiros, enquanto os menos importantes sempre serão representados pelo 

inverso desta unidade. Segundo Saaty (1991), o processo é considerado robusto, pois 

pequenas diferenças nas avaliações não refletem no resultado final, logo, garante a correta 

tomada de decisão e pode-se dizer que é um método à prova de falhas.  

Para classificar a importância relativa de cada um destes elementos, isto é, definir 

o vetor prioridade, deve-se aplicar a seguinte equação: 

     (4) 

 

em que, A se refere à matriz quadrada de n elementos; maxλ  ao maior autovalor de A; e P ao 

autovetor associado. 

 

Seguindo os passos para a determinação do vetor prioridade, são somados todos 

os pesos de cada critério para uma dada linha i e seu somatório na coluna j, obtendo um valor 

adimensional expresso em casas decimais e cuja soma totaliza a unidade (SAATY, 1991). 

Depois de finalizado o vetor de prioridade, normatizado entre os critérios do 

problema envolvido, repetem-se todos os procedimentos acima descritos, porém a 

comparação será realizada para cada uma das alternativas, levando-se em consideração cada 

critério.  

 

2.3.4.3.6 Verificação de consistência 

 

Há uma conferência a ser realizada a cada etapa, é a Análise do Índice de 

Consistência (IC), onde é analisada a coerência entra o valor ideal esperado e o valor 

apresentado pelos cálculos, isto é, avalia-se a acuracidade e consistência dos julgamentos 

realizados nas matrizes de comparação. 

Segundo Saaty (1991), a equação do IC é dada pela seguinte fórmula: 

PPA ** maxλ=
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%O = (PQáR − F) (F − 1)⁄                                                        (5) 

Em que n se refere à ordem da matriz. 

Como regra geral, se o índice de consistência for menor do que 0,1, então há 

consistência para prosseguir com os cálculos do AHP. Se for maior do que 0,1 recomenda-se 

que julgamentos sejam refeitos até que a consistência aumente. 

Outra análise executada nesta fase é a razão de consistência (RC). Segundo 

Zahedi (1986), a equação pode, assim, ser obtida: 

 
#O = %O %#⁄                                                                   (6) 

em que IC se refere ao índice de consistência obtido pela equação X; e IR ao índice 

randômico calculado para matrizes quadradas de ordem n, pelo Laboratório Nacional de Oak 

Ridge. 

A Tabela 2 lista os valores de IR para os respectivos números de critério.  

 

Tabela 2 – Valores de IR para matrizes quadradas de ordem “n” 

Fonte: GOMES; CARIGNANO; ARAYA (2004) 
 

Gomes, Carignano e Araya (2004) explicam que variações nesta razão de 

consistência ocorrem, entretanto, valores com RC menor ou igual a 10% são considerados 

aceitáveis, sendo que, em algumas situações, este valor pode ser maior, pois é possível ser 

perfeitamente consistente, mas consistentemente errado. Concluindo, para Saaty (1991) é 

mais importante ter precisão do que consistência. 

 

2.3.4.3.7 Classificação das Alternativas 

 

Finaliza-se o método, após a multiplicação da matriz de comparação das 

alternativas com a matriz de comparação entre os critérios. O resultado desta operação é uma 

matriz consolidada com a priorização realizada, sendo que os elementos de maior valor são os 

projetos priorizados. A Figura 13 ilustra tal etapa. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 1,48 1,56 1,57 1,59 
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Figura 13 – Classificação das alternativas 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

2.4 Sistemática proposta para seleção e priorização de projetos  

 

2.4.1 Justificativa da proposta 

 

Ao longo do item 2.3 procurou-se identificar quais são as principais formas para 

realizar uma tomada de decisão referente à escolha da melhor carteira de projetos em uma 

determinada organização. Entretanto, o erro que normalmente ocorre é a interpretação por 

parte dos usuários que estes são métodos excludentes e é necessário escolher uma ou duas 

metodologias para realizar o processo de seleção e priorização. 

A proposta deste trabalho é utilizar todas as ferramentas discutidas neste capítulo 

com o intuito de criar uma sistemática completa para seleção e priorização de projetos que 

auxilia nas tomadas de decisão complexas, isto é, este procedimento abordará uma série de 

variáveis de decisão. 

Segundo Cooper (1998), métodos financeiros, incluindo Valor Presente Líquido, 

payback e Taxa Interna de Retorno dominam as práticas de Gerenciamento de Portfólio. São 

métricas quantitativas que facilitam o uso para ordenar e selecionar as iniciativas. Entretanto, 

de acordo com o mesmo autor, popularidade não, necessariamente, reflete em eficiência na 

carteira de projetos. 

A pesquisa classificou o desempenho das carteiras de projetos das empresas 

seguindo seis métricas. Os resultados obtidos revelaram que as empresas que dependiam 

fortemente de instrumentos financeiros como o método dominante para o processo de seleção 

e priorização não foram satisfatórios. As ferramentas financeiras produziram uma carteira de 

projetos desequilibrada, de menor valor para a Companhia, e projetos sem alinhamento 

estratégico. Além disso, modelos de pontuação aparecem melhor para a seleção de projetos de 

alto valor, e também produzem um Portfólio bem equilibrado. Finalmente, as empresas que 

utilizam diagramas de bolha obtêm uma carteira equilibrada e estrategicamente alinhada 

(COOPER, 1998). 
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Uma justificativa plausível para que os métodos financeiros sejam mal avaliados é 

devido à coleta das informações, que são muito imprecisas quando o projeto é submetido ao 

processo de seleção de projetos. Outra consideração é que todos os métodos possuem 

desvantagens quando comparados entre si. Diante deste cenário, justifica-se a elaboração de 

uma sistemática para maximizar as vantagens de cada métrica e minimizar as desvantagens de 

cada procedimento. A Figura 14 ilustra tais considerações e resultados obtidos pelo estudo 

comentado. 

 

Figura 14 – Vantagens e Desvantagens de métodos para seleção e priorização de projetos 
Fonte: Adaptado de COOPER, 1998. 
 

A respeito da metodologia AHP, o método encontra uma limitação operacional 

em que a existência de um Portfólio com mais de vinte projetos torna a aplicação do método 

pouco ágil e muito complexa. Esta falta de transparência na execução desmerece o resultado 

final da priorização gerando incertezas na recomendação proveniente da metodologia. Tal 

complexidade na execução do AHP pode ser constatada através da Figura 11, onde as linhas 
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representam a quantidade de interações que deveriam ser realizadas para obter o resultado 

final do método. 

Além disso, o excesso de avaliações e comparações paritárias gera um desgaste 

por parte dos avaliadores o que pode ocasionar possíveis inconsistências, ou até mesmo erros 

de julgamentos. Todos estes argumentos implicam na necessidade de simplificar o método 

para minimizar tais questões sem comprometer o resultado final. 

É evidente que existam sistemas e softwares que facilitam e simplificam o cálculo 

do método, entretanto, para este trabalho específico, esta alternativa não fora considerada, 

pois a aquisição de um programa para executar este processo envolveria o desembolso de 

recursos financeiros que não estão contemplados no escopo deste estudo.  

 

2.4.2 Apresentação da sistemática proposta 

 

Diante do cenário encontrado, faz sentido encontrar um procedimento híbrido que 

minimize os pontos fracos de cada método estudado e maximize as análises dos projetos 

resultando em uma carteira de iniciativa balanceada, aderente e com um alto valor para a 

organização. 

A sistemática proposta consiste na junção de um modelo de pontuação com o 

método AHP. Os métodos financeiros passam a ser utilizados como critérios de avaliação. O 

diagrama de bolhas será utilizado ao final do processo com o intuito de balancear e organizar 

os projetos submetidos à priorização. Para concluir o procedimento, utiliza-se uma segunda 

restrição com o propósito de limitar a quantidade de projetos disponíveis para a organização. 

A Figura 18 ilustra a sistemática proposta que será detalhada no Capítulo 3 e aplicada no 

Capítulo 4 deste estudo. 
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3 METODOLOGIA 

 

Vergara (2005) afirma que a ciência é uma das formas de se ter acesso ao 

conhecimento através de uma atividade básica chamada “pesquisa”. O mesmo autor reitera 

que este processo, “a ciência”, busca oferecer explicações acerca de um fenômeno, mas não é 

uma crença, portanto, é discutível, e é exatamente este ponto que torna interativa esta maneira 

de aprender.  

Segundo Solomon (2004), pesquisa consiste em um trabalho executado através de 

uma sistemática, cuja finalidade é buscar a solução de um problema de forma estruturada e 

com embasamento científico. 

Para Gil (2010), pesquisa é um procedimento racional e sistemático que tem como 

objetivo proporcionar respostas aos problemas propostos quando não se têm informações 

suficientes ou quando as informações existentes disponíveis não retratam a realidade em que 

este está inserido. 

Bryman (1989) defende que a preocupação na pesquisa é a forma de como se 

aplica a metodologia, pois esta deve ser reproduzida de forma que outros pesquisadores 

possam chegar a resultados semelhantes. Logo, a fundamentação científica nos ajuda a 

elucidar e documentar como será alcançado o objeto desta dissertação. 

Portanto, este capítulo destina-se a definir qual será a metodologia de pesquisa 

mais adequada a este trabalho, e quais serão os elementos necessários para atingir os 

resultados almejados. Na sequência detalharemos os tipos de pesquisas e suas principais 

abordagens. 

 

3.1 Revisão acerca de método científico 

 

Popper (1975) afirma que a discussão científica deve surgir, sempre, embasada no 

descobrimento de um problema decorrente de conflitos entre as teorias existentes. A solução 

encontrada deste problema será provisória, até que se encontre um novo erro e se proponha, 

portanto, uma nova hipótese. 

Gil (2010) relata que há duas classificações para determinar a razão de uma 

pesquisa: razões de ordem intelectual e razões de ordem prática. A primeira decorre da 

necessidade de satisfazer o pesquisador, e a última resulta do desejo de fazer algo de maneira 

mais eficiente ou eficaz em relação ao referencial atual. O mesmo autor renomeia estes grupos 

como pesquisas “puras” e “aplicadas”. 
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3.1.1 Abordagens de pesquisa 

 

De acordo com Vergara (2005), método é um caminho, uma forma ou uma lógica 

de pensamento que pode ser definido em três grandes métodos: 

i. Hipotético-dedutivo: é um método positivista, que vê o mundo como existindo, 

independentemente do observador, e deduz alguma coisa a partir da formulação 

de hipóteses que são testadas buscando relações causais entre os elementos. Seus 

procedimentos estatísticos enfatizam sua relevância da técnica e quantificação. 

São classificados como abordagem quantitativa, pois permitem que os dados 

coletados sejam quantificados em categoria numérica e visualizados em gráficos 

ou tabelas; 

ii. Fenomenológico: opõe-se ao método positivista e assume que algo só pode ser 

entendido a partir do ponto de vista das pessoas que estão vivendo e/ou 

experimentando. Seu caráter é subjetivo, logo, o pesquisador busca entender o 

fenômeno, interpretá-lo, perceber seu significado e diagnosticá-lo. As fontes de 

dados são biografias, relatos do dia-a-dia, estudos de caso, observação e consulta a 

textos para análise; e 

iii. Dialético: igualmente, opõe-se à corrente positivista e sua linearidade. Entende 

que as coisas estão em constante fluxo e transformação, ou seja, visualiza o 

ambiente como um processo e este é seu foco.  

Tanto no método fenomenológico quanto no dialético, o pesquisador obtém os 

dados através da observação, entrevistas e questionários não estruturados, experiência, 

consulta a textos e tudo aquilo que lhe permita refletir sobre processos e iterações 

(VERGARA, 2005). 

Estes métodos abordados anteriormente são os mais utilizados no campo 

científico, de acordo com Vergara (2005), no entanto, há outros métodos que serão 

arbitrariamente apresentados e definidos na sequência: 

i. Grounded theory: é um método indutivo que visa capturar o simbólico e gerar 

a teoria com base nos dados coletados em campo. Portanto, seus conceitos e 

hipóteses não são formulados a priori; 

ii. Etnográfico: é um método que exige um contato direto e prolongado com seu 

objeto de estudo. Confronta a teoria e prática o tempo inteiro e procura ajustar a 

prática; 
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iii. Análise de conteúdo: é um estudo de textos e documentos. É uma análise de 

comunicações; 

iv. Técnica Delphi busca atingir o consenso entre os especialistas de algum tema 

especifico São utilizados questionários e formulários estruturados; 

v. Método comparativo: visa ressaltar similaridades e diferenças entre os objetos 

de estudo; e 

vi. Método sistêmico: procura identificar as relações do todo com as partes e das 

partes entre si. Este método privilegia processos e seu movimento na direção da 

evolução. 

Logo, para cada método escolhido, utiliza-se um procedimento de coleta de dados 

e interação entre pesquisador e objeto de estudo. 

Por outro lado, Van Maanen (1979), Bryman (1989) e Godoy (1995) relatam 

outras abordagens, mais resumidas, para pesquisas organizacionais ou de administração de 

empresas. São definidas como pesquisas quantitativas e qualitativas. 

A pesquisa quantitativa pode ser compreendida como uma abordagem que 

formula a(s) hipótese(s) a partir de sua teoria. São atribuídas variáveis de acordo com a(s) 

hipótese(s) estabelecida(s) permitindo, portanto, manipular as variáveis e quantificá-la(s). 

Este processo possibilita que o pesquisador defina a confirmação ou refutação da(s) 

hipótese(s) proposta(s) (BRYMAN, 1989). 

Para Godoy (1995), nos estudos quantitativos, o pesquisador procura realizar seu 

trabalho científico através de um plano estabelecido anteriormente com hipóteses objetivas e 

muito bem especificado. 

Para a mesma autora, os métodos quantitativos e qualitativos são exatamente 

opostos, sendo a quantificação sua diferença básica. Bryman (1989) considera um erro tal 

afirmação. O autor identifica que o que diferencia tais abordagens é a forma que o 

pesquisador retrata a perspectiva dos elementos em estudo. Já Van Maanen (1979) concorda 

com as diferença entre métodos, entretanto, afirma que estas abordagens descritas não são 

excludentes. 
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3.1.2 Tipos de pesquisa 

 

Para Gil (2010), a pesquisa pode ser caracterizada de acordo com seus objetivos 

propostos e/ou técnicas utilizadas. Quanto aos seus objetivos, esta classificação pode ser 

segregada em três grandes grupos: pesquisas exploratórias, descritivas ou explicativas. 

Vergara (2005) e Gil (2010) propõem que as pesquisas científicas sejam 

classificadas através de dois critérios básicos: 

i. Quanto aos fins; e 

ii. Quanto aos meios. 

 

3.1.2.1 Métodos de pesquisas com base em seus objetivos 

 

Em relação aos fins, os autores informam que os métodos podem ser: 

i. Exploratório; 

ii. Descritivo; 

iii. Explicativo; 

iv. Metodológico; 

v. Aplicado; e 

vi. Intervencionista. 

Salomon (2004) relata que os métodos mais usuais são pesquisas bibliográficas, 

pesquisas de campo e estudos de caso. Entretanto, para verificar a melhor aderência do tema 

abordado, serão apresentados resumidamente alguns métodos de pesquisa descritos acima. 

• Método Exploratório 

Segundo Gil (2010), o objetivo deste tipo de pesquisa é proporcionar maior 

familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. 

Seu foco é aprimorar as ideias ou a descoberta de intuições. Embora seja bastante flexível, 

esta forma pode assumir características de pesquisas bibliográficas ou estudos de casos. 

Vergara (2005) afirma que, por sua natureza de sondagem, esta forma não 

comporta a formulação de hipótese no início do trabalho, porém poderão surgir durante ou ao 

final da pesquisa. 

• Método Descritivo 

Seu foco principal é descrever as características de determinada população ou 

fenômeno, ou então, o estabelecimento entre variáveis (GIL, 2010). Para Vergara (2005), a 



69 
 

pesquisa descritiva não tem obrigação de explicar os fenômenos que descreve, embora sirva 

como base para tal explicação. 

De acordo com Barros e Lehfeld (2000), o pesquisador determina o objetivo da 

pesquisa através de um rico detalhamento de como os fenômenos ocorrem, suas 

características e relações com outros possíveis fenômenos. 

• Método Explicativo 

As pesquisas explicativas procuram identificar os fatores que determinam ou 

contribuem para a ocorrência dos fenômenos, isto é, buscam as explicações e os motivos que 

resultam no fenômeno em questão. Este tipo de pesquisa também pode ser agrupado como 

experimental e ex post facto (GIL, 2010). 

• Método Metodológico 

As pesquisas metodológicas procuram instrumentos para captar ou manipular a 

realidade através de procedimentos ou formas para atingir um fim (VERGARA 2005). 

• Método Aplicado 

Vergara (2005) e Gil (2010) explicam que a pesquisa aplicada é motivada por uma 

necessidade prática de problemas concretos. Busca um resultado embasado teoricamente para 

solucionar um problema encontrado na vida real. 

• Método Intervencionista  

Neste tipo de pesquisa, o pesquisador procura interferir na realidade estudada 

visando modificá-la. É semelhante a uma pesquisa aplicada, entretanto, esta tem o 

compromisso de explicar o fenômeno e posteriormente resolvê-lo através de uma participação 

ativa do pesquisador (VERGARA 2005). 

De acordo com Gil (2010), as definições das pesquisas em relação aos seus 

objetivos são muito úteis para o estabelecimento do macro conceitual do trabalho proposto. 

Entretanto, para analisar detalhadamente os pontos de vistas de uma pesquisa, confrontar a 

visão teórica versus a realidade é necessário entender o modo operativo da pesquisa científica. 

O autor propõe mais agrupamentos para os delineamentos: dados provenientes de fonte 

“papel” e aqueles que os dados são fornecidos por pessoas.  
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3.1.2.2 Pesquisas com base nos procedimentos técnicos 

 

Este item pode ser entendido como o delineamento do trabalho científico e, 

portanto, refere-se ao planejamento da pesquisa em sua dimensão mais ampla que envolve 

tanto a diagramação quanto sua análise e interpretação das coletas dos dados (GIL, 2010). 

Vergara (2005) entende que, em relação aos meios de investigação, podem ser 

listadas as seguintes formas: 

i. Pesquisa de campo; 

ii. Pesquisa de laboratório; 

iii. Documental; 

iv. Bibliográfica; 

v. Experimental; 

vi. Ex post facto; 

vii. Participante; 

viii. Estudo de caso; e 

ix. Pesquisa-ação. 

 

Na classificação, segundo Gil (2010), na fonte “papel”, encontram-se as técnicas 

de pesquisas bibliográficas e documental. No segundo bloco, fornecidos por pessoas, 

encontram-se a pesquisa experimental, ex pos facto, levantamento, estudo de caso, pesquisa-

ação e pesquisa participante.  

Nas próximas linhas serão detalhadas as principais formas e técnicas para 

investigação da dissertação científica. 

• Pesquisa bibliográfica 

Nesta técnica, a pesquisa é elaborada e desenvolvida seguindo um material 

científico, previamente elaborado. Grande parte dos estudos exploratórios é definida, em 

geral, como uma pesquisa bibliográfica. As principais fontes de pesquisa são livros, 

publicações periódicas e impressos diversos (GIL, 2010). 

De acordo com Vergara (2005), pesquisa bibliográfica é um estudo sistematizado 

encontrado em material acessível ao público em geral e pode ser coletado através de fontes 

primárias ou secundárias. 

Para Salomon (2004), este tipo de pesquisa é indicado para um trabalho cujo 

problema de pesquisa exija, exclusivamente, uma abordagem a partir de fontes teóricas. 

A grande vantagem deste método é a vasta documentação e uma gama de 

fenômenos que o pesquisador pode encontrar, principalmente quando o problema de pesquisa 

demanda dados muito dispersos. Por outro lado, uma contrapartida deste item seria a 

qualidade da pesquisa, pois o excesso de fontes secundárias podem gerar dados equivocados 

possibilitando extrapolar tais erros para a dissertação. Portanto, os pesquisadores, quando se 
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deparam com a pesquisa bibliográfica, devem assegurar que os dados sejam coletados de 

forma a garantir a qualidade dos dados obtidos e analisados (GIL, 2010). 

• Pesquisa documental 

Muito semelhante ao item anterior “Pesquisa bibliográfica”, entretanto a principal 

diferença está na natureza das fontes obtidas. A pesquisa documental permite a utilização de 

materiais que não recebem ou não demandam um tratamento analítico ou científico. 

Gil (2010), Salomon (2004) e Vergara (2005) afirmam que este tipo de pesquisa 

segue os mesmos passos da pesquisa bibliográfica e, apesar do fato deste método considerar 

fontes muito mais diversificadas e dispersas, nem sempre fica clara a distinção entre tais tipos 

de pesquisa. Desta maneira, o autor menciona que, de certa maneira, a pesquisa bibliográfica 

pode ser caracterizada como um tipo de pesquisa documental. 

Um ponto positivo é o custo para executar uma pesquisa documental, pois como 

os materiais estão elaborados e disponíveis para consulta, o custo para realização deste 

método é o tempo do pesquisador, além de sua capacidade de interpretar os dados. As 

limitações podem ser críticas devido à não representatividade dos textos consultados e 

subjetividade dos documentos. Por esta razão, é fundamental que o pesquisador seja 

experiente para conduzir e contornar tais dificuldades (GIL, 2010). 

• Pesquisa Experimental 

Conhecida também como uma investigação empírica, onde o pesquisador controla 

e manipula as variáveis independentes e analisa os resultados obtidos nas variáveis 

dependentes. São consideradas variáveis independentes aquelas que afetam, determinam ou 

influenciam a dependente. Segundo Gil (2010), o experimento é o melhor exemplo de uma 

pesquisa, onde o pesquisador define o objeto de estudo, seleciona as variáveis que 

influenciam o fenômeno, e por fim, observa os efeitos que tais variáveis produzem na variável 

dependente. Percebe-se, nesta investigação, que o agente pesquisador é um elemento ativo, ao 

invés de um observador passivo. 

Salomon (2004) reitera que esta forma de pesquisa possibilita identificar uma 

relação de causa-efeito e, portanto, considera este método mais sofisticado para testar 

hipóteses. As limitações da pesquisa experimental ocorrem, principalmente, pela dificuldade 

em manipular certas variáveis (GIL, 2010). 

• Ex post facto 

De acordo com a tradução literária, o significado de ex post facto é a pesquisa a 

partir de um fato já ocorrido. O propósito básico é o mesmo, ou muito semelhante da pesquisa 
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experimental, porém a impossibilidade de manipulação e controle das variáveis distingue, 

portanto, a pesquisa ex post facto da experimental (VERGARA 2005). 

Segundo Gil (2010), este método é aplicado quando o pesquisador busca 

identificar situações que se desenvolveram naturalmente e trabalhar sobre elas como se 

estivessem submetidas a controles. 

• Pesquisa (ou estudo) de campo 

É um tipo de investigação empírica realizada no local onde ocorreu o fenômeno 

ou dispõe de elementos onde é possível explicá-lo. Gil (2010) indica que, neste tipo de estudo, 

o pesquisador realiza a maior parte do trabalho, visto que a experiência direta na situação ou 

objeto de pesquisa é fortemente recomendada para o sucesso desta metodologia. O autor 

complementa que, além da experiência, é necessária uma imersão total na comunidade para 

que possa entender a realidade local e suas respectivas regras, costumes e convenções no 

grupo estudado. 

As vantagens deste método são, de acordo com Gil (2010), a fidedignidade dos 

resultados obtidos devido ao desenvolvimento no próprio local do fenômeno, o baixo custo da 

coleta de dados e uma confiabilidade maior nas respostas obtidas devido à participação direta 

do pesquisador com os envolvidos no estudo. Entretanto, este método requer um tempo maior 

para o levantamento dos dados, pois, normalmente, os dados são coletados por um único 

pesquisador. Outro ponto é o risco de subjetividade na análise e interpretação dos resultados 

devido à explicação anterior. 

• Estudo de caso 

O estudo de caso busca solucionar o fenômeno desejado através de um 

conhecimento aprofundado da realidade. Gil (2010) comenta que este tipo de pesquisa 

consiste no profundo e extenso estudo de um objeto, permitindo seu amplo e detalhado 

conhecimento. 

Yin (2005) define o estudo de caso como uma investigação empírica que trata de 

um fenômeno contemporâneo real, sem evidentes fronteiras entre o fenômeno e seu contexto, 

utilizando múltiplas fontes de evidências. O fato de não ter os limites claramente definidos, 

segundo o mesmo autor, torna este delineamento o mais indicado para investigar um 

fenômeno dentro de seu próprio contexto. 

Segundo Gil (2010), a flexibilidade metodológica do estudo de caso explica a 

crescente utilização deste tipo de pesquisa no campo da ciência, enumerando os seguintes 

propósitos: 
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i. Explorar situações reais sem limites definidos; 

ii. Preservar o caráter unitário do objeto; 

iii. Descrever a situação do contexto em que esta sendo feita a investigação; 

iv. Formular hipóteses e/ou teorias; e 

v. Explicar variáveis causais de um fenômeno em situações complexas. 

Do mesmo modo que sua flexibilidade é o fator preponderante e explica o alto 

índice de utilização deste tipo de estudo, esta característica, também, é o ponto negativo 

devido à falta de um rigor metodológico, pois não são definidos ou não é necessária a 

elaboração de procedimentos de pesquisa resultando, em diversas vezes, em uma baixa 

qualidade dos resultados obtidos (GIL, 2010). 

 

• Pesquisa participante 

Gil (2010) caracteriza este tipo de pesquisa pela interação entre pesquisador e 

membros das situações investigadas, podendo, em muitos casos, ser considerada por outros 

autores como sinônimo de pesquisa-ação. Porém, para Gil (2010), a principal diferença entre 

estes métodos é que o segundo pode ser entendido como uma ação planejada. 

• Pesquisa-ação 

Em contrapartida, Vergara (2005), menciona que pesquisa-ação é um tipo de 

pesquisa participante com características de pesquisa aplicada supondo uma intervenção na 

realidade social.  

Thiollent (2004) define pesquisa-ação como uma pesquisa de base empírica 

desenvolvida em estreita associação com uma ação ou solução de um problema coletivo em 

que o pesquisador e os membros do fenômeno estudado estão envolvidos de maneira 

participativa ou cooperativa. 

Bryman (1989) afirma que pesquisa-ação é uma abordagem empírica, onde o 

pesquisador e um cliente colaboram no entendimento do fenômeno e na possível resolução do 

problema investigado. Alguns autores criticam o fato deste método ser desprovido de 

objetividade, característica desejada para um procedimento científico (GIL, 2010). 

Por outro lado, a pesquisa-ação permite argumentar e interpretar os dados 

coletados através de discussões coletivas, além dos outros procedimentos comuns a uma 

pesquisa científica como observar, medir ou quantificar.  

Segundo Gil (2010), este tipo de pesquisa vem sendo reconhecida como muito 

útil, pois exige um envolvimento ativo do pesquisador e ação por parte das pessoas envolvidas 

no problema. 
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3.1.3 Seleção do método de pesquisa 

 

Vergara (2005), Gil (2010) e Salomon (2004) mencionam que os tipos de 

pesquisas não são mutuamente excludentes. 

Para a classificação desta dissertação, tomam-se como base as taxonomias 

apresentada por Vergara (2005) e Gil (2010), onde os autores qualificam a pesquisa com base 

em dois aspectos: (i) em relação aos objetivos e (ii) em relação às técnicas e procedimentos. 

Quanto aos fins, a pesquisa será aplicada e intervencionista. Aplicada porque a 

motivação deste trabalho é encontrar uma solução prática para um problema concreto. 

Intervencionista, por que visa interferir na realidade estudada, caso a solução proposta seja 

melhor do que a sistemática atual existente na empresa analisada. 

Quanto aos meios, a pesquisa será bibliográfica e pesquisa-ação, pois, para 

fundamentação teórica, será realizada uma pesquisa acerca dos temas em questão e, 

posteriormente, após as análises dos documentos corporativos e conceituação da realidade da 

Companhia, serão elaborados procedimentos, em conjunto com o cliente, com a finalidade de 

aplicar a sistemática proposta. 

O fluxograma da pesquisa está detalhado na Figura 15. 
 

 

 

 

 

Figura 15 – Fluxograma da pesquisa 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.2 Questão da Pesquisa 

 

Primeiramente, segundo Yin (2005), é necessário entender e identificar qual o tipo 

da pergunta da pesquisa é mais aderente ao objetivo do trabalho proposto. O autor identifica 

três tipos principais, sendo eles: “O quê?”, “Por quê?” e “Como?”.  Este é o ponto de partida 

do estudo e sua correta definição garantirá que o objetivo proposto seja cumprido de maneira 

concisa, assertiva e sem desvios de foco no decorrer da pesquisa (EISENHARDT, 1989). Yin 

(2005) complementa que a definição da(s) pergunta(s) da pesquisa é, provavelmente, o passo 

mais importante a ser dado. 
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Analisando o ambiente atual corporativo, é possível afirmar, apesar de nem todas 

as organizações concordarem, que as Companhias, não importando seu tamanho ou área de 

atuação, praticam algum tipo de gestão de Portfólio. Os projetos são constantemente 

aprovados em momentos específicos dos ciclos de gestão das organizações. 

 A evolução da gestão de projetos e Portfólio é visível nas empresas, tornando-se 

uma prática importante para alcançar os desafios e pressões do cenário competitivo em que 

elas estão inseridas. O aumento da demanda por profissionais certificados pelo Project 

Management Institute (PMI) e alocação de entidades especializadas de projetos, como Project 

Management Offices (PMO), refletem a importância que estes temas possuem no dia-a-dia 

corporativo. Entretanto, é uma parcela pequena da amostra, pois muitas empresas continuam a 

organizar seus projetos de forma ad hoc e individualizada, isto é apenas focando na 

determinação dos prazos, alocação de recursos no curto prazo. Muitas vezes estas decisões 

são tomadas através de disputas políticas sem nenhuma forma lógica de seleção ou 

priorização de projetos. Adicionalmente, em nenhum momento deste processo decisório, é 

analisado o conjunto de projetos ativos que a organização possui nem os impactos destas 

decisões no longo prazo. 

Portanto, o que falta para as organizações é um gerenciamento mais integrado do 

Portfólio de projetos, ligado aos objetivos estratégicos corporativos de curto, médio e longo 

prazo. Sendo assim, na busca de desenvolver uma sistemática que ajude as Companhias a 

tomar uma esta decisão de forma mais sistematizada, a questão de pesquisa da presente 

dissertação é: 

Como selecionar e priorizar diversas alternativas de investimentos em um 

ambiente com recursos limitados garantindo um Portfólio de projetos otimizados, balanceado 

e, principalmente, aderente ao plano estratégico de longo prazo em uma empresa de capital 

intensivo. 

Com recursos limitados, pois segundo Kerzner (2006), as organizações não 

conseguem executar todas as iniciativas disponíveis em seu pipeline de projetos seja por falta 

de recursos financeiros, capital intelectual ou, até mesmo, de infraestrutura. Um Portfólio 

otimizado, pois a sistemática desenvolvida, nesta pesquisa, visa maximizar o valor da carteira 

com os recursos disponíveis para empresa proporcionando, portanto, o melhor conjunto de 

projetos. Para Kendall e Rollins (2003), “balancear o Portfólio”, significa analisar o conjunto 

de projetos a fim de minimizar os riscos e complexidades e maximizar os benefícios das 

alternativas selecionadas para a Companhia. Normalmente, as empresas não buscam apenas 

soluções conservadoras, pois estas não garantem uma geração de valor sustentável para 
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Companhia, nem soluções com elevado grau de risco, pois expõem a organização a um risco 

tão alto que o valor esperado destas iniciativas, probabilidade de sucesso multiplicado pelo 

valor adicionado do projeto, tende a zero. Portanto, nesta etapa, procura-se encontrar uma 

carteira de projetos equilibrada em relação aos riscos, complexidade e benefícios. O 

equilíbrio, normalmente, é analisado através de trade-off: Desenvolvimento versus pesquisa, 

longo prazo versus curto prazo e benefício versus riscos. O resultado esperado é um Portfólio 

adequado para os objetivos almejados pela Companhia no curto, médio e longo prazo.  

A base para desenvolver a presente dissertação é o conjunto de proposições 

gerado a partir da resposta à questão de pesquisa mencionada anteriormente. 

Quando um trabalho científico é submetido com questões de “Como?” e “Por 

quê?” é necessário que o pesquisador declare algumas proposições, no sentido de direcionar e 

focar seu estudo, pois estas perguntas, geralmente, não apontam para o que deveria ser 

estudado pelo pesquisador (YIN, 2005). Outra vantagem apontada pelo mesmo autor, é que 

estas afirmações auxiliam na procura de evidências relevantes para embasar a pesquisa, além 

de refletir sobre uma questão teórica. 

 

3.3 Proposições da pesquisa 

 

O conjunto inicial de proposições foi gerado através da revisão da literatura com 

vistas a propor um esboço de uma sistemática sobre seleção e priorização de projetos em uma 

organização servindo de guia para atuar na pesquisa. 

O papel deste conjunto de afirmações é expressar o entendimento do assunto que 

o pesquisador possui sobre o tema antes de iniciar o trabalho científico. Ao final da pesquisa, 

este conjunto de proposição deverá ser revisto. 

Três proposições guiam o esboço de uma sistemática sobre a seleção e priorização 

projetos em uma organização e as questões a serem abordadas na pesquisa. As proposições 

são as seguintes: 

Proposição 1: A Gestão de Portfólio é integrada ao processo de planejamento 

estratégico, ao plano de longo prazo, e os objetivos estratégicos são insumos para processo 

de seleção e priorização de projetos da organização garantindo, desta forma, o alinhamento 

entre a definição dos caminhos a serem percorridos pela a empresa e o conjunto de 

iniciativas selecionado para alcançar o destino almejado. 
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Proposição 2: A organização possui um processo decisório para a seleção e 

priorização de projetos robusto e transparente garantindo fidedignidade nas recomendações 

resultantes e legitimidade perante a organização. 

Proposição 3: Existe na organização uma entidade ou uma pessoa, imparcial e 

que não se beneficie de uma decisão individualizada, responsável pela aplicação dos 

conceitos descritos na proposição 1, na proposição 2, e com a finalidade de concentrar as 

informações, padronizá-las e disseminá-las para a Companhia, nivelando o conhecimento da 

organização e minimizando o viés nos julgamentos de todos os envolvidos.  

 Vale ressaltar alguns conceitos utilizados ao longo destas proposições 

desenvolvidas com o intuito de direcionar e limitar a revisão bibliográfica desta pesquisa 

científica. 

Na primeira proposição, o “alinhamento” entre os caminhos estratégicos e o 

conjunto de iniciativas selecionado significa que os projetos contidos no Portfólio contribuem 

de alguma maneira, diretamente ou indiretamente, para a visão de futuro que a Companhia 

almeja ser. 

Na segunda proposição, define-se “robusto” como alguma coisa - processo, 

sistema, produto ou pessoa - à prova de falhas (FERREIRA, 2009); “transparente” por que faz 

parte do processo de seleção e priorização a comunicação do Portfólio aprovado para todos os 

envolvidos. Portanto, os colaboradores, a alta administração e seus fornecedores devem 

receber as informações devidas, isto é, com os níveis de detalhes de acordo com seu perfil de 

atuação e responsabilidade, e no momento correto para que não haja impactos nos critérios de 

sucesso do projeto (PMI, 2008b). 

Finalizando, a última proposição, “a entidade imparcial responsável pela 

organização da carteira de projetos”, também conhecida como escritório de projetos (PMO - 

Project Management Office) que, em sua forma ideal, deveria guiar os projetos, com 

diferentes intensidades de atuação, desde sua fase de conceituação até sua entrega final. 

Portanto, durante o processo de seleção e priorização, esta estrutura organizacional é 

responsável por municiar os decisores com as informações dos projetos submetidos de 

maneira padronizada, não permitindo que aconteçam vieses nas avaliações realizadas pelos 

envolvidos. Este fato significa manter a imparcialidade nas decisões procurando alternativas 

que adicionem valor à Companhia e não sejam, apenas, desejos ou vontades de um membro 

da organização (KENDAL; ROLLINS, 2003). 
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3.4 Universo, amostra e sujeitos da pesquisa 

 

Segundo Vergara (2005), definir o universo significa determinar os conjuntos de 

elementos que possuem as características que serão objetos de estudo. A amostra, em si, é a 

parte do universo que será extraída segundo algum critério de representatividade. 

Existem dois grandes grupos de amostras: o primeiro é a probabilística e o 

segundo não probabilístico. Para a autora, os grupos podem ser desmembrados de acordo com 

a Figura 16. 

 

 
Figura 16 – Tipos de amostras probabilísticas e não probabilísticas 
Fonte: Adaptado de VERGARA, 2005. 

 

No caso deste trabalho científico, o universo desta pesquisa foi o conjunto de 

projetos estratégicos que envolvem projetos de crescimento orgânico, fusões & aquisições, 

Inovação e de Suporte do departamento de Estratégia e Novos Negócios de uma empresa 

brasileira do setor de transformação. 

A amostra definida para realização da aplicação desta sistemática será realizada 

pelo tipo de acessibilidade, pois serão escolhidos os elementos que possuam informações 

acessíveis e completas, com o intuito de facilitar o processo de avaliação (VERGARA, 2005). 

Além disso, o pesquisador procurará abordar pelo menos uma iniciativa de cada tipo de 

projeto para verificar se todos os tipos de projetos serão abordados pela sistemática escolhida.   

Por fim, será abordado quem serão os agentes deste estudo, cuja responsabilidade 

consiste no fornecimento dos dados e informações necessárias para aplicar e construir o 

procedimento almejado (VERGARA, 2005). 

No caso da presente dissertação, os sujeitos da pesquisa serão os membros da 

equipe de Estratégia e Novos Negócios devido à interação entre os participantes e os projetos 

em carteira, além do profundo conhecimento, por parte do time, do principal insumo para 

executar a avaliação que é o “Plano Estratégico”. O pesquisador participará do processo, 
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entretanto, sua principal função é manter a imparcialidade do processo e garantir a 

fidedignidade dos julgamentos realizados pelos sujeitos.  

 

3.5 Coleta de dados 

 

Para este trabalho serão utilizadas duas categorias principais de fonte de dados 

para análise subsequente: 

i. Dados das Empresas; e 

ii. Dados gerados durante a pesquisa. 

Serão fornecidos arquivos e documentos relatando algumas informações da 

Empresa para posterior análise. Serão usadas, também, as informações e documentos gerados 

durante a pesquisa. Tais observações de reuniões e inspeções de relatórios servirão como 

input para o teste de validação e confiabilidade do estudo. 

Primeiramente, inclui-se uma revisão teórica para buscar explicações e soluções 

do tema proposto. Na segunda etapa do projeto serão levantados os problemas em questão. O 

trabalho terminará com algumas possíveis soluções e com uma conclusão que mostrará todos 

os resultados obtidos. 

 

3.6 Detalhamento da sistemática proposta 

 

A sistemática escolhida para executar esta revisão das iniciativas estratégicas é um 

procedimento híbrido que mescla os conceitos do método AHP devido à sua simplicidade de 

execução, robustez matemática, transparência e comunicação com os usuários finais com os 

modelos de pontuação para avaliação de projetos (SAATY; PENIWAIT; SHANG, 2007). A 

parte final desta sistemática apresenta as saídas e resultados do procedimento, assim como os 

gráficos para análise do balanceamento do Portfólio. 

Esta variação ao método AHP pretende simplificar a avaliação dos projetos em 

um Portfólio sem alterar os resultados finais de priorização, uma vez que muitas iniciativas 

não são comparáveis entre si, porém, possuem os mesmos indicadores, qualitativos e 

quantitativos, o que implica que os projetos podem ser avaliados individualmente em relação 

aos critérios definidos. 

Outro fator que suporta a decisão de realizar este trabalho é a complexidade 

operacional em executar o método AHP para um Portfólio com mais de 20 projetos, pois seria 

necessário realizar uma comparação paritária em uma matriz quadrada com todos os projetos, 
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resultando em, no mínimo, duzentos julgamentos para esta etapa. Desta forma, é muito difícil 

manter a concentração e a racionalidade nas escolhas. 

Por outro lado, existem ferramentas que facilitam a utilização do método AHP, 

porém não será avaliada a utilização deste software neste estudo. Além disso, é possível 

aplicar a sistemática proposta neste trabalho integrada a esta ferramenta eletrônica, agregando 

mais fidedignidade ao processo. 

Os métodos financeiros serão utilizados para balizar os benefícios propostos pelas 

iniciativas como critérios de avaliação, entretanto, não será a única forma de seleção e 

priorização de projetos, pois as iniciativas se encontram em fases distintas de execução, o que 

pode interferir nas avaliações econômicas e financeiras (CRAWFORD, 2011). Mesmo assim, 

é de extrema importância que esta análise seja realizada, pois o objetivo principal de um 

processo de seleção e priorização é maximizar o valor da Companhia através da melhor 

carteira de projetos (KERZNER, 2006). 

Portanto, a escolha do método AHP visando definir as prioridades dos critérios de 

avaliação ocorreu, pois, além de sua ampla aplicação no campo de gerenciamento de 

Portfólio, apresenta as seguintes vantagens (SAATY; PENIWAIT; SHANG, 2007): 

i. Utiliza uma estrutura hierárquica auxiliando o tomador de decisão definir os 

objetivos de alto nível e métricas específicas para uma melhor avaliação e 

julgamento; 

ii. O método possibilita a utilização de considerações quantitativas e qualitativas, 

além de permitir integrações com outros métodos, por exemplo, análises 

financeiras; e 

iii. Pode ser aplicado em qualquer organização e em qualquer tipo de Portfólio, 

pois as informações serão normalizadas para julgamentos subjetivos, criando um 

modelo de decisão forte, auditável e visando a melhoria sistemática da escolha de 

projetos e alocação de recursos. 

Basicamente, o decisor expressa sua preferência entre duas opções, comparando-

as de acordo com a escala fundamental. O resultado desta comparação informa a razão de 

preferência de cada critério de avaliação. De uma maneira indireta, é possível refletir que esta 

classificação dos critérios deveria retratar as prioridades contidas no plano estratégico da 

Companhia.  

A outra metodologia que interage com o AHP será o modelo de pontuação, onde 

os critérios de avaliação priorizados pela metodologia proposta por Saaty (1986) serão os 

itens avaliados em cada um dos elementos contidos no Portfólio. Ressalta-se que, para 
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proceder com a quantificação dos resultados das avaliações por critério, é necessário que o 

decisor realize algumas interpretações matemáticas para que o resultado final não seja 

distorcido. As principais vantagens deste método são: 

i. Possui uma saída, isto é, um resultado muito visual permitindo a criação de 

escalas de preferências que será utilizada como a nota de projeto; 

ii. O entendimento comum entre os usuários que aplicam este método é de fácil 

compreensão minimizando possíveis inconsistências de julgamento; e 

iii. A execução do procedimento é simples e pode ser aplicado em qualquer 

abordagem e contexto (COOPER, 1998). 

A terceira abordagem utilizada na sistemática proposta será o diagrama de bolhas, 

que permitirá aos tomadores de decisão visualizar o posicionamento dos projetos contidos no 

Portfólio em um gráfico tridimensional, fornecendo mais uma ferramenta de análise para 

realizar a tomada de decisão de quais iniciativas seguir. O diagrama de bolhas será elaborado 

com base nas prioridades dos critérios de avaliação e na pontuação obtida por cada projeto 

avaliado (COOPER, 1998). 

O processo de Gerenciamento de Portfólio da Companhia estudada segue as 

premissas definidas pelo Project Management Institute e pode ser resumido conforme a 

Figura 17. 

 
Figura 17 – Gerenciamento de Portfólio e Gerenciamento de Projetos aplicados na Companhia. 
Fonte: Adaptado de PMI, 2008b. 

 

A proposta deste estudo contempla os processos de Seleção e Priorização e o 

ajuste do Portfólio, pois projetos podem ser eliminados, cancelados ou acelerados de acordo 

com resultado do balanceamento do conjunto de iniciativas. 
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A Figura 18 detalha os processos comentados anteriormente e ilustra como é 

elaborada a sistemática para priorizar e selecionar os projetos. O detalhamento e aplicação 

deste procedimento também podem ser visualizados através das etapas contidas na mesma 

Figura. 

 

 
Figura 18 – Sistemática proposta para selecionar e priorizar projetos de investimentos 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Conforme os passos listados na Figura 18, os passos para elaborar esta sistemática 

são: 

i. Construção do modelo, onde será discutido o processo a ser elaborado, 

identificando as regras, as simplificações do modelo em relação ao original, os 

critérios, as alternativas e os participantes deste processo decisório. 

ii. Comparação dos critérios de avaliação, onde será julgado cada critério por 

meio de comparações paritárias, visando produzir as prioridades de cada 

parâmetro. 

iii. Avaliação das alternativas, através do modelo de pontuação os projetos são 

avaliados em cada critério de avaliação de acordo com suas respectivas 

características. 
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iv. Ranking dos projetos, será definida, nesta fase, a ordenação das iniciativas e as 

restrições de recursos visando otimizar maximizar o valor do Portfólio e os 

objetivos organizacionais dado orçamento de projetos limitado; e 

v. Balanceamento do Portfólio, serão gerados diagramas de bolhas com o intuito 

de analisar a distribuição dos projetos visualmente considerando o conceito de 

“Benefícios” versus “Esforço para implementar”. 
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4 APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA E RESULTADOS 

 

4.1 Problema da Empresa Alfa 

 

A Companhia possui atualmente uma carteira de projetos estratégicos autorizados, 

que foram avaliados e selecionados em um algum momento no passado, entretanto, os 

registros de avaliação e a metodologia utilizada não foram documentados, resultando em uma 

falha no processo de seleção e priorização existente. Adicionalmente, as turbulências 

existentes no período em decorrência da crise global e conjunturas do mercado de atuação da 

Companhia culminaram em uma iniciativa de revisão do Portfólio atual procurando 

desacelerar o crescimento da Companhia, minimizando os impactos de longo prazo. 

Portanto, o problema a ser analisado é revisar a priorização dos projetos 

autorizados, dado um cenário de restrição orçamentária e a necessidade da Companhia em 

salvar o caixa corrente. O resultado final será uma nova lista de projetos classificados e os 

projetos selecionados aderentes à situação da Companhia para os próximos anos. 

Portanto, nos próximos itens foram detalhados os passos da sistemática proposta 

apresentados no item 3.6 que são: 

i. Construção do modelo; 

ii. Comparação dos critérios de avaliação; 

iii. Avaliação das alternativas; 

iv. Ranking dos projetos; e 

v. Balanceamento do Portfólio. 

 

4.2 Construção do Modelo 

 

Primeiramente, para esta etapa foi necessário definir as premissas iniciais e 

princípios básicos que serão os norteadores ao longo dos próximos passos. 

As premissas que são os parâmetros e decisões pelos quais os envolvidos 

colocarão suas prioridades iniciais foram definas, e são as seguintes: 

i. Projetos classificados como mandatórios deverão ser priorizados não 

importando sua avaliação final; e 
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ii. Projetos em fase de iniciação ou sem as informações mínimas necessárias para 

submeter à priorização serão tratados como atividades de prospecção e não serão 

priorizados. 

Os princípios básicos que conduzirão a sistemática foram estabelecidos para criar 

uma lógica de comunicação e um ambiente colaborativo entre todos os decisores. Estes 

princípios são: 

i. Cada participante deve apresentar justificativas claras e objetivas nos seus 

julgamentos quando solicitado; 

ii. Não será permitido mais de um decisor falar ao mesmo tempo; e 

iii. Não é obrigatório o decisor participar em todos os julgamentos, mas quando 

proferir uma avaliação muito diferente dos demais decisores, este julgamento deve 

ser justificado. 

Seguindo a construção do modelo, inicia-se a elaboração da árvore de decisão. A 

meta a ser alcançada pela sistemática deste estudo foi acordada entre todos os participantes 

como o seguinte: 

“Maximizar o valor da Companhia para os acionistas através do melhor conjunto 

de projetos de investimentos”. 

Os critérios de avaliação foram elaborados ao longo de um processo de reuniões e 

análise de informações disponibilizadas pelo Plano Estratégico da Companhia. A lista final 

com os critérios foi validada pelo grupo de decisores, que conduziu este macroprocesso. 

A equipe que participou desta sistemática é formada por profissionais com vasta 

experiência em estratégia e planejamento de longo prazo. Além disso, foi considerado 

diferencial o fato que este time participou ou tinha um conhecimento profundo do plano 

estratégico de longo prazo da Companhia estudada. 

Os decisores escolhidos possuem um entendimento comum das ferramentas 

organizacionais, teorias econômico-financeiras e dos demais conhecimentos necessários para 

balizarem seus julgamentos, visando manter coerências nas avaliações dos critérios de 

avaliação. Esta padronização de conhecimento ocorreu através de um treinamento de 

nivelamento dos critérios de avaliação definidos. 

Os critérios escolhidos para avaliar este Portfólio estão apresentados a seguir. 

Adicionalmente, foram escolhidas quatro dimensões com a finalidade de agrupar tais critérios 

e auxiliar na elaboração da sistemática proposta. 
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a. Aderência estratégica: 

i. Dono natural / Estruturalmente competitivo: refere-se à existência de vantagem 

competitiva por parte da Suzano em relação à iniciativa submetida; e 

ii. Atende pelo menos um objetivo do “Plano Estratégico”: refere-se à aderência 

da iniciativa com o Plano de Longo Prazo da Companhia. 

b. Complexidade (relação à gestão): 

i. Ticket de entrada: refere-se ao valor de investimentos necessários para a 

execução do projeto; 

ii. Número de pessoas envolvidas diretamente no projeto: refere-se à quantidade 

de pessoas envolvidas diretamente na gestão, execução ou planejamento do 

projeto (Não envolve terceiros); e 

iii. Prazo de conclusão: refere-se ao prazo de conclusão da iniciativa submetida. 

c. Riscos: 

i. Risco tecnológico: refere-se aos riscos envolvidos no projeto no que tange a 

tecnologia da iniciativa e quanto ela está disseminada no mercado; 

ii. Risco de execução: refere-se aos riscos envolvidos durante a execução da 

iniciativa; 

iii. Risco Jurídico / Regulatório: refere-se aos riscos envolvidos no projeto 

relacionado à dependência jurídica / regulatória;  

iv. Risco Financeiro, contábil e fatores econômicos: refere-se aos riscos 

envolvidos no projeto relacionado à dependência com fatores econômicos; e 

v. Risco para sustentabilidade: refere-se ao possível impacto que a iniciativa 

submetida afeta os pilares econômicos, sociais e ambientais. 

d. Criação de Valor: 

i. Taxa de efetividade (VPL/VPI – Valor Presente do Investimento): refere-se à 

taxa de efetividade da iniciativa, isto é, quanto ela gera de valor para cada 

dinheiro investido; 

ii. Valor Presente Líquido: refere-se ao valor do VPL para a iniciativa submetida; 

e 

iii. Relevância EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and 

amortization): refere-se à contribuição média do EBITDA de acordo com seu 

modelo financeiro. 

A árvore de decisão para os critérios de avaliação escolhidos está representada 

pela Figura 19. 



87 
 

 

 

 
Figura 19 – Árvore de critérios de avaliação 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Por fim, as opções de investimento, isto é, os projetos estratégicos da Companhia 

não serão detalhados nem seus nomes revelados devido à confidencialidade destas iniciativas 

e a não autorização por parte da empresa em fornecer tais informações. Entretanto, os valores 

e os parâmetros necessários para proceder com a priorização serão na mesma ordem de 

grandeza, o que não afetará o resultado final deste estudo. Portanto, não serão revelados os 

nomes e o objetivo dos projetos, mas serão fornecidos os valores de custos, benefício 

econômico, prazos entre outros. 

O escritório de projetos corporativo conta, atualmente, com vinte e quatro 

iniciativas e uma expectativa de desembolso em torno de R$ 20 bilhões até o final desta 

década. São projetos que se encontram em diferentes estágios de maturidade e, também, são 

iniciativas de naturezas distintas. Dentro deste conjunto de iniciativas encontram-se projetos 



88 
 

de crescimento orgânico, inovação, fusões e aquisições e de suporte estratégico. Todos que 

estiverem com suas informações adequadas e na fase após iniciação serão avaliados e 

priorizados seguindo a sistemática proposta. 

 

4.3 Comparação de critérios 

 

Nesta fase, os critérios descritos anteriormente foram comparados paritariamente 

utilizando a escala fundamental de Saaty simplificada. É a primeira vez que os decisores 

executam esta avaliação e a maioria dos critérios de avaliação é qualitativo, portanto, foi 

definido que a escala fundamental de Saaty seria aplicada simplificadamente respeitando o 

Quadro 6. 

 

Intensidade de 
importância 

Definição Explicação 

1 Igual importância 
Os dois critérios são igualmente importantes para o objetivo 
proposto 

3 
Fortemente mais 
importante 

Experiência e julgamentos apontam que o critério da linha é 
fortemente mais importante que o critério da coluna. 

5 
Extremamente 
mais importante 

Existem fortes evidências que o critérios da linha é extremamente 
mais importantes que o critério da coluna 

Quadro 6 – Escala fundamental de SAATY simplificada 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Outra questão adaptada para esta aplicação da sistemática de priorização foi na 

matriz de comparação, onde foram comparados todos os subcritérios entre si, uma vez que são 

poucos itens e são comparáveis na maioria das vezes. Quando houvesse dúvida por parte do 

decisor em relação a algum julgamento, ele poderia abster-se da avaliação e, em alguns casos, 

o julgamento poderia ser um (igual importância). 

Estipulou-se que o mecanismo de votação seria definido de acordo com a maioria 

dos votos ou por consenso, isto é, o julgamento final da comparação seria a intensidade mais 

votada ou caso alguém explicasse um ponto de vista que não fora abordado anteriormente e, 

após esta nova visão, a equipe chegasse a um novo consenso, esta seria a decisão final.  

Portanto, o resultado da primeira etapa com as simplificações relatadas neste 

trabalho pode ser visualizado na Figura 20. 
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Figura 20 – Resultados obtidos na comparação paritária entre critérios de avaliação 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Pode-se perceber que a razão de consistência obtida na avaliação dos critérios foi 

de 6,7%, portanto inferior aos 10% aceitáveis pela metodologia. 

A matriz paritária, contendo as comparações descritas e os respectivos 

julgamentos, está contida no ANEXO I. 

 

4.4 Avaliação de alternativas 

 

A avaliação dos projetos é feita através do modelo de pontuação simples, onde os 

pesos de cada critério foram estabelecidos anteriormente pelo método AHP. 

Nesta etapa, então, os projetos serão avaliados em relação a cada critério e será 

encontrada uma escala de avaliação mais adequada à característica da iniciativa. Cada critério 

apresentado no item 4.2 possui sua escala de avaliação e sua respectiva intensidade, 

informados a seguir. 
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Critério nº 1 Dono natural / Estruturalmente competitivo 

Regras de Avaliação: 

A iniciativa submetida deve ser avaliada segundo este critério 
levando-se em conta o relacionamento da mesma com o core 
da Empresa ou se a iniciativa é baseada em alguma vantagem 
competitiva da mesma.  

Escala de notas: 
2: Atende totalmente (100%) 
1: Atende parcialmente (67%) 
0: Não atende (0 %) 

Quadro 7 – Dono natural / Estruturalmente competitivo 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Critério nº 2 Atende pelo menos 1 dos ‘objetivos de longo prazo’? 

Regras de Avaliação: 
A iniciativa para pontuar neste critério deve ser avaliada 
levando-se em conta o atendimento em pelo menos 1 dos 
objetivos estratégicos do Plano.  

Escala de notas: 
1: Sim (100%) 
0: Não (0%) 

Quadro 8 – Atende pelo menos um dos objetivos de longo prazo 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Critério nº 3 Ticket de entrada 

Regras de Avaliação: 
A iniciativa deve ser avaliada em relação ao volume de 
investimentos necessários para a implementação do projeto. 

Escala de notas: 

4: Muito baixo: INVESTIMENTOS <= R$ 50 mm  (95%) 
3: Baixo:  R$   50 mm < INVESTIMENTOS <= R$ 200 mm (80%)  
2: Médio:  R$ 200 mm < INVESTIMENTOS <= R$ 350 mm (56%) 
1: Alto:   R$ 350 mm < INVESTIMENTOS <= R$ 500 mm (35%) 
0: Muito Alto:  INVESTIMENTOS > R$ 500 mm (7%) 

Quadro 9 – Ticket de entrada 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Critério nº 4 Número de pessoas envolvidas (diretamente no projeto) 

Regras de Avaliação: 
A iniciativa deve ser avaliada em relação ao número de 
participantes no projeto respeitando as faixas abaixo definidas 
e não levando em consideração os terceiros envolvidos. 

Escala de notas: 

4: Nº pessoas <= 5 (95%) 
3:   5 < Nº pessoas <= 15 (80%) 
2: 15 < Nº pessoas <= 30 (56%) 
1: 30 < Nº pessoas <= 50 (35%) 
0: Nº pessoas > 50 (7%) 

Quadro 10 – Número de pessoas envolvidas diretamente no projeto 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Critério nº 5 Prazo de Conclusão (PC) 

Regras de Avaliação: 
A iniciativa deve ser avaliada em relação ao prazo de 
conclusão necessário para a implementação da iniciativa 
(FASE “Execução”). 

Escala de notas: 

4: Curtíssimo prazo  (PC <= 12 meses) (95%) 
3: Curto prazo  (12 meses < PC <= 18 meses) (80%) 
2: Médio prazo  (18 meses < PC <= 36 meses) (56%) 
1: Longo prazo  (36 meses < PC <= 60 meses) (35%) 
0: Longuíssimo prazo (PC > 60 meses) (7%) 

Quadro 11 – Prazo de conclusão 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Critério nº 6 Risco tecnológico 

Regras de Avaliação: 

A iniciativa deve ser avaliada segundo este critério levando-se 
em consideração quanto à tecnologia da iniciativa está 
desenvolvida e disseminada (internamente e no mercado). 

 
- Conhecimento interno: Domino ou não a tecnologia? 
- Conhecimento externo: Alguém sabe fazer? 

Escala de notas: 

4: Muito baixa: A Suzano sabe fazer internamente e domina a 
tecnologia internamente ou através de parcerias. (95%) 
3: Baixa: (80%) 
2: Média: A Suzano não sabe fazer internamente, mas o 
mercado domina esta tecnologia. (56%) 
1: Alta: (35%) 
0: Muito Alta: A Suzano não sabe fazer internamente e o 
mercado não domina a tecnologia (7%) 

Quadro 12 – Risco tecnológico 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Critério nº 7 Risco de execução 

Regras de Avaliação: 

A iniciativa deve ser avaliada segundo este critério levando-se 
em consideração a complexidade necessária para entregar o 
produto de maneira a atender os objetivos do projeto: 
- Processo: Capacidade operacional + Falha de processo/ 
produto + Eficiência 
- Pessoal: Capacitação profissional + Dependência de pessoal 

Escala de notas: 

4: Muito baixa: Processo conhecido + Baixa especialização (95%) 
3: Baixa: Processo conhecido +  Especialização (80%) 
2: Média: Processo conhecido + Especialização + afeta processo 
atual (56%) 
1: Alta: Processo desconhecido (não foi feito anteriormente) + 
Especialização +  afeta processo atual + Líder Sr Mgnt (35%) 
0: Muito Alta: ‘Alta’ + Equipe altamente especializadas  (difícil 
reposição) + afeta muito processo atual (7%) 

Quadro 13 – Risco de execução 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Critério nº 8 Risco Jurídico / Regulatório 

Regras de Avaliação: 

A iniciativa deve ser avaliada segundo este critério levando-se 
em consideração a dependência/necessidade de informações 
requeridas ou emitidas por agências regulatórias, leis e 
regulamentos legais. 

Escala de notas: 

4: Muito baixa: Não aplicado ou relativamente representa um 
risco jurídico/regulatório quase nulo (95%) 
3: Baixa: (80%) 
2: Média:  (56%) 
1: Alta: (35%) 
0: Muito Alta: Pode inviabilizar ou cancelar o projeto (7%) 

Quadro 14 – Risco jurídico / regulatório 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Critério nº 9 Risco Financeiro, contábil e fatores econômicos 

Regras de Avaliação: 

A iniciativa deve ser avaliada segundo este critério levando-se 
em consideração a volatilidade nas questões financeiras, 
contábeis e variáveis macroeconômicas: 
Ex. Crédito, Taxa de juros, Custo de oportunidade, câmbio, 
preços entre outros. 

Escala de notas: 

4: Muito baixa (95%) 
3: Baixa (80%) 
2: Média  (56%) 
1: Alta (35%) 
0: Muito Alta (7%) 

Quadro 15 – Risco financeiro, contábil e fatores econômicos 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Critério nº 10 Risco para sustentabilidade 

Regras de Avaliação: 

Será informado pela Gerência de Sustentabilidade o impacto 
da iniciativa através da escala abaixo com base na aplicação 
de um questionário que aborda as questões econômicas, 
sociais e ambientais. 

Escala de notas: 

4: Muito baixa: (95%) 
3: Baixa:  (80%) 
2: Média: (56%) 
1: Alta: (35%) 
0: Muito Alta: (7%) 

Quadro16 – Risco para sustentabilidade 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Critério nº 11 Taxa de efetividade (VPL/VPI) 

Regras de Avaliação: 
A iniciativa deve ser avaliada segundo este critério levando-se 
em consideração a relação entre valor presente líquido e valor 
presente investido para mensurar a efetividade da mesma. 

Escala de notas: 

4: Muito Alta  (VPL/VPI > 2) (95%) 
3: Alta   (1 < VPL/VPI <= 2) (80%) 
2: Média  (0,5 < VPL/VPI <= 1) (56%) 
1: Baixa  (0,2 < VPL/VPI <= 0,5) (35%) 
0: Muito Baixa  (VPL/VPI <= 0,2) (7%) 

Quadro 17 – Taxa de efetividade (VPL/VPI) 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Critério nº 12 Valor Presente Líquido (VPL) 

Regras de Avaliação: 
A iniciativa deve ser avaliada segundo este critério levando-se 
em consideração o valor presente líquido. 

Escala de notas: 

4: Muito Alto  (VPL > 300 mm) (95%) 
3: Alto   (200 mm < VPL <= 300 mm) (80%) 
2: Médio  (100 mm < VPL <= 200 mm) (56%) 
1: Baixo  (  50 mm < VPL <= 100 mm) (35%) 
0: Muito Baixo  (VPL <= 50 mm) (7%) 

Quadro 18 – Valor presente líquido (VPL) 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Critério nº 13 Relevância EBITDA 

Regras de Avaliação: 
A iniciativa deve ser avaliada segundo este critério levando-se 
em consideração a contribuição média do EBITDA. 

Escala de notas: 

4: Muito Alta (Rel. EBITDA > 300 mm) (95%) 
3: Alta  (200 mm < Rel. EBITDA <= 300 mm) (80%) 
2: Média (100 mm < Rel. EBITDA <= 200 mm) (56%) 
1: Baixa (  50 mm < Rel. EBITDA <= 100 mm) (35%) 
0: Muito Baixa (Rel. EBITDA <= 50 mm) (7%) 

Quadro 19 – Relevância EBITDA 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Estabelecidas as escalas de avaliação, foram analisados todos os vinte e cinco 

projetos, entretanto os elegíveis a participar deste modelo são vinte e uma iniciativas. Como 

mencionado anteriormente os projetos serão apresentados com nomes fictícios, entretanto, 

suas respectivas informações são ilustradas na mesma ordem de grandeza que a original o que 

não impactará no resultado nem nas conclusões finais da aplicação desta sistemática. 

Primeiramente, serão apresentadas todas as iniciativas em carteira e suas 

principais características. A Tabela 3 ilustra tal conjunto de projetos. 
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Tabela 3 – Conjunto de iniciativas submetidas à sistemática proposta 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os projetos ressaltados na cor laranja não estão elegíveis ao processo de 

priorização devido à falta de informações confiáveis por conta da fase em que se encontram 

no ciclo de vida de projeto ou por motivo de cancelamento da iniciativa. 

As avaliações realizadas por iniciativas podem ser visualizadas de acordo com a 

Tabela 4 a seguir. 

 

 

 

 

 

 

ID PROJ NOME DO PROJETO CARTEIRA
FASE DO 

PROJETO

INVESTIMENTOS

(R$ MM)

INVESTIMENTOS 

NO ANO

(R$ MM)

DATA

INICIO

DATA 

TÉRMINO

PRAZO

(MESES)
N° PESSOAS

VPI

(R$ MM)

VPL

(R$ MM)

EBITDA

(R$ MM)
VPL/VPI

1 Projeto 1 Cresc. Orgânico Execução 5.175,0 2.000,0 1/1/09 30/10/13 59 100 4.306,8 265,0 576,7 0,062

2 Projeto 2 Cresc. Orgânico Definição 4.996,9 800,0 1/1/12 30/3/18 76 100 4.306,8 615,5 630,2 0,143

3 Projeto 3 Cresc. Orgânico Iniciação 3.471,1 480,0 1/1/12 30/3/20 101 100 2.097,0 651,6 567,0 0,311

4 Projeto 4 Cresc. Orgânico Execução 419,6 150,0 1/1/09 30/10/13 59 50 183,3 0,0 42,2 0,000

5 Projeto 5 Suporte Execução 27,0 27,0 1/1/09 30/6/11 31 25 22,0 11,0 25,0 0,500

6 Projeto 6 Suporte Execução 60,0 18,0 1/1/10 30/12/12 37 18 43,0 30,0 8,0 0,698

7 Projeto 7 Suporte Execução 5,0 3,0 1/1/11 30/12/12 25 10 4,1 0,0 0,0 0,000

8 Projeto 8 Suporte Apuração 2,0 1,0 1/1/11 30/5/12 18 8 1,8 3,0 0,3 1,667

9 Projeto 9 Suporte Iniciação 0,0 0 #DIV/0!

10 Projeto 10 Suporte Encerramento 1,5 1,5 1/7/11 1/3/12 9 5 1,5 5,0 0,2 3,333

11 Projeto 11 Suporte Definição 30,0 10,0 1/5/12 30/12/13 21 20 27,0 2,0 0,0 0,074

12 Projeto 12 Inovação & NN Definição 420,0 100,0 1/3/08 30/12/17 120 6 420,0 381,0 77,0 0,907

13 Projeto 13 Inovação & NN Definição 93,0 5,0 1/4/10 30/12/17 95 5 93,0 24,0 12,7 0,258

14 Projeto 14 Inovação & NN Cancelado 9,0 1/1/10 31/12/14 61 1 9,0 10,0 1,3 1,106

15 Projeto 15 Inovação & NN Definição 10,0 1,5 1/9/10 30/10/13 39 5 7,1 4,0 1,2 0,563

16 Projeto 16 Inovação & NN Iniciação 58,3 8,0 1/7/10 1/1/14 43 4 58,3 0,0 13,5 0,000

17 Projeto 17 Inovação & NN Definição 20,0 6,8 1/8/11 30/3/13 21 1 13,0 63,0 1,8 4,846

18 Projeto 18 Inovação & NN Execução 267,6 40,0 1/10/10 31/12/16 77 84 120,0 2.200,0 140,0 18,333

19 Projeto 19 Inovação & NN Definição 1.618,2 200,0 1/7/10 1/10/14 52 25 1.440,0 1.710,0 488,0 1,188

20 Projeto 20 Inovação & NN Iniciação 0 #DIV/0!

21 Projeto 21 Inovação & NN Definição 1,5 0,5 1/1/11 31/5/12 18 10 1,1 0,2 0,1 0,182

22 Projeto 22 M&A Definição 6,0 6,0 3/4/11 31/12/11 10 3 6,0 70,0 -8,0 11,667

23 Projeto 23 M&A Cancelado 0,0 1/1/10 31/12/12 37 1 0,0 338,3 62,8 #DIV/0!

24 Projeto 24 M&A Execução 5,0 5,0 1/5/11 31/12/11 9 3 5,0 344,3 298,0 68,864

25 Projeto 25 M&A Apuração 1.500,0 0,3 1/7/10 31/3/13 34 40 1.500,0 643,0 100,0 0,429
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Tabela 4 – Avaliações das iniciativas submetidas à sistemática do estudo 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

De posse da Tabela 4 é possível iniciar as análises finais e conduzir o próximo 

passo do processo: a obtenção de uma lista de projetos condizente com a realidade da 

Companhia e adequada aos objetivos estratégicos da organização. 

 

4.5 Ranking final 

 

Nesta etapa do processo, a ordenação dos projetos será apresentada, seguindo a 

sistemática proposta neste estudo e possível otimização, dada uma restrição orçamentária 

diante da conjuntura da crise atual e uma situação específica da organização, devido à sua 

exposição ao mercado internacional. 

Para encontrar a nota total de uma iniciativa, multiplicaram-se as intensidades de 

peso das escalas de avaliação mencionadas no item 4.4 com o peso obtido pelos critérios de 

avaliação. A somatória destes produtos por projeto resulta na nota final do projeto, que será o 

direcionador no processo de seleção e priorização deste estudo. 

ID PROJ

Dono natural / 

Estruturalment

e competitivo

Atende pelo menos 1 

dos 'objetivos 

estratégicos de longo 

prazo'?

Ticket de 

entrada

Número de 

pessoas 

envolvidas 

(diretamente 

no projeto)

Prazo de 

execução

Riscos 

tecnológicos

Riscos de 

Execução

Riscos 

Jurídicos / 

Regulatórios

Risco 

Financeiro, 

contábil e 

fatores 

econômicos

Risco para 

sustentabili

dade

Taxa de 

efetividade 

(VPL/VPI)

Valor 

Presente 

Líquido 

(VPL)

Relevância 

EBITDA
TOTAL

1
ATENDE 

TOTALMENTE
SIM MUITO ALTO MUITO ALTO

LONGO 

PRAZO
BAIXO MUITO ALTO MÉDIO MUITO ALTO ALTO

MUITO 

BAIXA
ALTO MUITO ALTA   0,61159 

2
ATENDE 

TOTALMENTE
SIM MUITO ALTO MUITO ALTO

LONGUÍSSIM

O PRAZO
MÉDIO MUITO ALTO ALTO MUITO ALTO MÉDIO

MUITO 

BAIXA
MUITO ALTO MUITO ALTA   0,61475 

3
ATENDE 

TOTALMENTE
SIM MUITO ALTO ALTO

LONGUÍSSIM

O PRAZO
MÉDIO ALTO ALTO MUITO ALTO MÉDIO BAIXA MUITO ALTO MUITO ALTA   0,65278 

4 NÃO ATENDE SIM ALTO MUITO ALTO
LONGO 

PRAZO
BAIXO ALTO MUITO ALTO ALTO ALTO

MUITO 

BAIXA

MUITO 

BAIXO
BAIXA   0,33790 

5 NÃO ATENDE SIM
MUITO 

BAIXO
MÉDIO

MÉDIO 

PRAZO
BAIXO MÉDIO

MUITO 

BAIXO
ALTO BAIXO BAIXA

MUITO 

BAIXO

MUITO 

BAIXA
  0,43633 

6
ATENDE 

PARCIALMENTE
NÃO BAIXO MÉDIO

LONGO 

PRAZO
BAIXO BAIXO

MUITO 

BAIXO
MÉDIO BAIXO MÉDIA

MUITO 

BAIXO

MUITO 

BAIXA
  0,38455 

7
ATENDE 

PARCIALMENTE
NÃO

MUITO 

BAIXO
BAIXO

MÉDIO 

PRAZO
MUITO BAIXO MÉDIO MÉDIO

MUITO 

BAIXO

MUITO 

BAIXO

MUITO 

BAIXA

MUITO 

BAIXO

MUITO 

BAIXA
  0,38461 

8 NÃO ATENDE SIM
MUITO 

BAIXO
MUITO BAIXO

CURTO 

PRAZO
BAIXO MÉDIO

MUITO 

BAIXO
BAIXO MÉDIO ALTA

MUITO 

BAIXO

MUITO 

BAIXA
  0,52454 

10
ATENDE 

PARCIALMENTE
SIM

MUITO 

BAIXO
MUITO BAIXO

CURTÍSSIMO 

PRAZO
MUITO BAIXO MÉDIO BAIXO

MUITO 

BAIXO

MUITO 

BAIXO
MUITO ALTA

MUITO 

BAIXO

MUITO 

BAIXA
  0,60697 

11
ATENDE 

PARCIALMENTE
NÃO

MUITO 

BAIXO
MÉDIO

CURTO 

PRAZO
BAIXO BAIXO

MUITO 

BAIXO
MÉDIO

MUITO 

BAIXO

MUITO 

BAIXA

MUITO 

BAIXO

MUITO 

BAIXA
  0,37054 

12
ATENDE 

PARCIALMENTE
SIM ALTO BAIXO

LONGUÍSSIM

O PRAZO
ALTO ALTO BAIXO MÉDIO

MUITO 

BAIXO
MÉDIA MUITO ALTO BAIXA   0,67137 

13
ATENDE 

PARCIALMENTE
NÃO BAIXO MUITO BAIXO

LONGUÍSSIM

O PRAZO
ALTO ALTO BAIXO MÉDIO

MUITO 

BAIXO
BAIXA

MUITO 

BAIXO

MUITO 

BAIXA
  0,31287 

15
ATENDE 

TOTALMENTE
SIM

MUITO 

BAIXO
MUITO BAIXO

LONGO 

PRAZO
MUITO ALTO MUITO ALTO BAIXO BAIXO

MUITO 

BAIXO
BAIXA

MUITO 

BAIXO

MUITO 

BAIXA
  0,47438 

16
ATENDE 

PARCIALMENTE
SIM BAIXO MUITO BAIXO

LONGO 

PRAZO
ALTO MUITO ALTO BAIXO BAIXO

MUITO 

BAIXO

MUITO 

BAIXA

MUITO 

BAIXO

MUITO 

BAIXA
  0,44590 

17
ATENDE 

PARCIALMENTE
SIM

MUITO 

BAIXO
MUITO BAIXO

MÉDIO 

PRAZO
MUITO ALTO MUITO ALTO BAIXO MÉDIO BAIXO MUITO ALTA BAIXO

MUITO 

BAIXA
  0,53272 

18
ATENDE 

PARCIALMENTE
SIM BAIXO MUITO ALTO

LONGUÍSSIM

O PRAZO
MÉDIO ALTO MUITO ALTO BAIXO BAIXO MUITO ALTA MUITO ALTO MÉDIA   0,71919 

19
ATENDE 

PARCIALMENTE
SIM MUITO ALTO MÉDIO

LONGO 

PRAZO
MUITO ALTO ALTO MÉDIO ALTO BAIXO ALTA MUITO ALTO MUITO ALTA   0,69387 

21
ATENDE 

PARCIALMENTE
SIM

MUITO 

BAIXO
BAIXO

CURTO 

PRAZO
MÉDIO MÉDIO MÉDIO

MUITO 

BAIXO

MUITO 

BAIXO
BAIXA

MUITO 

BAIXO

MUITO 

BAIXA
  0,51800 

22 NÃO ATENDE NÃO
MUITO 

BAIXO
MUITO BAIXO

CURTÍSSIMO 

PRAZO
MUITO BAIXO BAIXO MÉDIO BAIXO

MUITO 

BAIXO
MUITO ALTA BAIXO

MUITO 

BAIXA
  0,47535 

24
ATENDE 

PARCIALMENTE
NÃO

MUITO 

BAIXO
MUITO BAIXO

CURTÍSSIMO 

PRAZO
MUITO BAIXO ALTO ALTO BAIXO BAIXO MUITO ALTA MUITO ALTO ALTA   0,70043 

25
ATENDE 

TOTALMENTE
SIM MUITO ALTO ALTO

CURTÍSSIMO 

PRAZO
BAIXO MÉDIO BAIXO MÉDIO

MUITO 

BAIXO
BAIXA MUITO ALTO BAIXA   0,72018 
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Portanto, o ranking de projetos é classificado em ordem decrescente pela nota 

“TOTAL” ilustrada pela Tabela 4. 

A Tabela 5 mostra a lista de projetos ordenada com as notas decompostas pelas 

dimensões: Aderência Estratégica (AE), Complexidade (Compl.), Riscos e Criação de Valor 

(CV). 

 

Tabela 5 – Lista de projetos ordenados de acordo com a sistemática proposta 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Em um período em que não existam restrições orçamentárias, esta lista de projetos 

ilustrada pela Tabela 5 poderia ser executada por completo. Porém, isso pode ser considerado 

uma utopia, uma vez que sempre será encontrado um cenário limitado que exija uma tomada 

de decisão e uma definição de quais alternativas a executar. 

A organização impôs que, devido à situação corrente que a mesma esta lidando, e 

que não reflete mais a que existia quando fora proposto o plano estratégico de longo prazo, 

seria necessário revisar o Portfólio de projetos com a finalidade de maximizar o conjunto de 

iniciativas seguindo as seguintes restrições: 

i. Os projetos de crescimento orgânico que estão em fase de execução devem ser 

priorizados; 

ii. O orçamento do próximo ano não pode ultrapassar R$ 3 bilhões; e 

iii. O orçamento da carteira de projetos deve ser aproximadamente R$ 9 bilhões. 

Ranking ID PROJ NOME DO PROJETO FASE
INVESTIMENTOS

(R$ MM)

INVESTIMENTOS NO 

ANO

(R$ MM)

DATA TÉRMINO VPL/VPI
VPL

(R$ MM)
AE COMPL. RISCOS CV NOTA

1 25 Projeto 25 Apuração 1.500,0 0,3 31/3/13 0,429 643,0 0,1947 0,0321 0,2141 0,2793 0,7202

2 18 Projeto 18 Execução 267,6 40,0 31/12/16 18,333 2.200,0 0,1739 0,0325 0,1657 0,3471 0,7192

3 24 Projeto 24 Execução 5,0 5,0 31/12/11 68,864 344,3 0,0416 0,0744 0,2083 0,3761 0,7004

4 19 Projeto 19 Definição 1.618,2 200,0 1/10/14 1,188 1.710,0 0,1739 0,0204 0,1159 0,3837 0,6939

5 12 Projeto 12 Definição 420,0 100,0 30/12/17 0,907 381,0 0,1739 0,0277 0,1757 0,2941 0,6714

6 3 Projeto 3 Iniciação 3.471,1 480,0 30/3/20 0,311 651,6 0,1947 0,0100 0,0961 0,3519 0,6528

7 2 Projeto 2 Definição 4.996,9 800,0 30/3/18 0,143 615,5 0,1947 0,0055 0,0824 0,3321 0,6147

8 1 Projeto 1 Execução 5.175,0 2.000,0 30/10/13 0,062 265,0 0,1947 0,0125 0,1057 0,2986 0,6116

9 10 Projeto 10 Encerramento 1,5 1,5 1/3/12 3,333 5,0 0,1739 0,0744 0,2675 0,0912 0,6070

10 17 Projeto 17 Definição 20,0 6,8 30/3/13 4,846 63,0 0,1739 0,0645 0,1406 0,1538 0,5327

11 8 Projeto 8 Apuração 2,0 1,0 30/5/12 1,667 3,0 0,1323 0,0706 0,2410 0,0806 0,5245

12 21 Projeto 21 Definição 1,5 0,5 31/5/12 0,182 0,2 0,1739 0,0682 0,2271 0,0488 0,5180

13 22 Projeto 22 Definição 6,0 6,0 31/12/11 11,667 70,0 0,0000 0,0744 0,2472 0,1538 0,4753

14 15 Projeto 15 Definição 10,0 1,5 30/10/13 0,563 4,0 0,1947 0,0593 0,1715 0,0488 0,4744

15 16 Projeto 16 Iniciação 58,3 8,0 1/1/14 0,000 0,0 0,1739 0,0538 0,1892 0,0291 0,4459

16 5 Projeto 5 Execução 27,0 27,0 30/6/11 0,500 11,0 0,1323 0,0581 0,1970 0,0488 0,4363

17 7 Projeto 7 Execução 5,0 3,0 30/12/12 0,000 0,0 0,0416 0,0621 0,2519 0,0291 0,3846

18 6 Projeto 6 Execução 60,0 18,0 30/12/12 0,698 30,0 0,0416 0,0474 0,2319 0,0637 0,3845

19 11 Projeto 11 Definição 30,0 10,0 30/12/13 0,074 2,0 0,0416 0,0642 0,2357 0,0291 0,3705

20 4 Projeto 4 Execução 419,6 150,0 30/10/13 0,000 0,0 0,1323 0,0229 0,1197 0,0630 0,3379

21 13 Projeto 13 Definição 93,0 5,0 30/12/17 0,258 24,0 0,0416 0,0468 0,1757 0,0488 0,3129

Total 18.187,7 3.863,6 11,1888
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Diante deste cenário e de posse da priorização realizada anteriormente, foi 

definido resolver este sistema de equações gerando uma recomendação final de priorização, 

maximizando a nota do conjunto de projetos, pois assume que as iniciativas resultantes desta 

lista serão capazes de atender às necessidades da organização de curto prazo e minimizar os 

impactos do plano de longo prazo, que fora estabelecido em seu plano estratégico. 

A Tabela 6 mostra, enfim, a lista de projetos priorizado e recomendados para 

execução. As demais iniciativas devem ser paralisadas momentaneamente, e submetidas ao 

processo de seleção e priorização em outro momento, mais adequado para executá-las. 

 

Tabela 6 – Portfólio de projetos priorizados de acordo com as restrições 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Neste sentido a lista inicial de vinte iniciativas foi reduzida para nove projetos, 

que preservam o máximo direcionamento estratégico e se adéquam ao momento atual que a 

organização está vivendo.  

 

4.6 Balanceamento do Portfólio  

 

A última etapa deste estudo é o balanceamento das iniciativas, onde será 

verificado se existe algum descompasso entre os “Benefícios” versus “Esforço para 

implementar” cada uma das iniciativas. 

Por se tratar de uma ferramenta puramente visual, é fundamental que o usuário 

possua vasta experiência e, principalmente, não execute a análise sozinho. 

O conceito por trás deste gráfico é a consolidação das saídas resultantes da 

ferramenta de priorização, onde o eixo vertical é composto pela somatória das avaliações da 

dimensão de Criação de Valor (CV) que são os critérios: Taxa VPL/VPI, VPL e Relevância 

Ebitda. O Eixo horizontal é derivado da somatória das dimensões Complexidade e Riscos, 

Ranking ID PROJ NOME DO PROJETO FASE
INVESTIMENTOS

(R$ MM)

INVESTIMENTOS NO 

ANO

(R$ MM)

DATA TÉRMINO VPL/VPI
VPL

(R$ MM)
AE COMPL. RISCOS CV NOTA

1 25 Projeto 25 Apuração 1.500,0 0,3 31/3/13 0,429 643,0 0,1947 0,0321 0,2141 0,2793 0,7202

2 18 Projeto 18 Execução 267,6 40,0 31/12/16 18,333 2.200,0 0,1739 0,0325 0,1657 0,3471 0,7192

3 24 Projeto 24 Execução 5,0 5,0 31/12/11 68,864 344,3 0,0416 0,0744 0,2083 0,3761 0,7004

4 19 Projeto 19 Definição 1.618,2 200,0 1/10/14 1,188 1.710,0 0,1739 0,0204 0,1159 0,3837 0,6939

5 1 Projeto 1 Execução 5.175,0 2.000,0 30/10/13 0,062 265,0 0,1947 0,0125 0,1057 0,2986 0,6116

6 10 Projeto 10 Encerramento 1,5 1,5 1/3/12 3,333 5,0 0,1739 0,0744 0,2675 0,0912 0,6070

7 17 Projeto 17 Definição 20,0 6,8 30/3/13 4,846 63,0 0,1739 0,0645 0,1406 0,1538 0,5327

8 8 Projeto 8 Apuração 2,0 1,0 30/5/12 1,667 3,0 0,1323 0,0706 0,2410 0,0806 0,5245

9 4 Projeto 4 Execução 419,6 150,0 30/10/13 0,000 0,0 0,1323 0,0229 0,1197 0,0630 0,3379

Total 9.008,9 2.404,6 5,447
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isto é, a somatória dos critérios: Ticket de Entrada, Número de pessoas envolvidas, Prazo de 

Conclusão, Risco Tecnológico, Risco de Execução, Risco Jurídico, Risco financeiro e Risco 

para sustentabilidade. 

Com base neste racional, entende-se que o objetivo da organização é sempre 

buscar a maior criação de valor, ou seja, as iniciativas presentes nos quadrantes um e dois, 

sendo a única diferença entre eles a intensidade de esforço para implementar tal iniciativa. 

Os projetos contidos no quadrante três devem ser avaliados em detalhes e, caso 

não haja nenhuma outra restrição que inviabilize sua execução, estes podem ser autorizados. 

Os projetos existentes no último quadrante, número quatro, devem ser paralisados, pois não 

são atrativos para a organização. 

Assumindo o Portfólio priorizado na Tabela 6, o gráfico de balanceamento é 

ilustrado conforme a Figura 21. 

 
Figura 21 – Gráfico de Balanceamento do Portfólio priorizado 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Ao analisar o gráfico de balanceamento, é possível encontrar quatro iniciativas 

nos quadrantes três e quatro que, portanto, merecem ser analisadas se devem ou não 

permanecer na lista de projetos autorizados. 
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O “Projeto 10” e o “Projeto 8” estão no terceiro quadrante, o que significa que são 

iniciativas que demandam pouco esforço de implementação, ou seja, possuem baixa 

complexidade e baixo risco, entretanto, não adicionam grande valor à Companhia. As 

restrições impostas pela alta administração já foram adotadas durante a otimização da carteira. 

Desta maneira, entende-se que estes projetos estão aptos a permanecer na lista de projetos 

priorizados, pois a organização possui recursos financeiros suficientes para executá-los, e 

estas iniciativas são consideradas importantes para atendimento do plano estratégico. 

No quarto quadrante existem dois projetos que devem ser paralisados, pois 

possuem alta complexidade e não adicionam valor à Companhia. Entretanto, o “Projeto 4” 

não pode ser paralisado, pois este se enquadra na restrição imposta durante a otimização da 

carteira, quando foi estabelecido que os projetos de crescimento orgânico e em fase de 

execução devem ser priorizados. Sendo assim, este projeto deve permanecer no conjunto de 

iniciativas autorizadas. O “Projeto 17” não possui a mesma restrição e, portanto, seguindo o 

racional da teoria comentado anteriormente, deve ser paralisado, pois não agrega valor 

considerável à Companhia. 

O Portfólio final para esta organização, que seguiu todas as restrições impostas e 

manteve a aderência com a visão de longo prazo, é visualizado na Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Lista final de projetos selecionados e priorizados para a Companhia  
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 

 

Ranking ID PROJ NOME DO PROJETO FASE
INVESTIMENTOS

(R$ MM)

INVESTIMENTOS NO 

ANO

(R$ MM)

DATA TÉRMINO VPL/VPI
VPL

(R$ MM)
AE COMPL. RISCOS CV NOTA

1 25 Projeto 25 Apuração 1.500,0 0,3 31/3/13 0,429 643,0 0,1947 0,0321 0,2141 0,2793 0,7202

2 18 Projeto 18 Execução 267,6 40,0 31/12/16 18,333 2.200,0 0,1739 0,0325 0,1657 0,3471 0,7192

3 24 Projeto 24 Execução 5,0 5,0 31/12/11 68,864 344,3 0,0416 0,0744 0,2083 0,3761 0,7004

4 19 Projeto 19 Definição 1.618,2 200,0 1/10/14 1,188 1.710,0 0,1739 0,0204 0,1159 0,3837 0,6939

5 1 Projeto 1 Execução 5.175,0 2.000,0 30/10/13 0,062 265,0 0,1947 0,0125 0,1057 0,2986 0,6116

6 10 Projeto 10 Encerramento 1,5 1,5 1/3/12 3,333 5,0 0,1739 0,0744 0,2675 0,0912 0,6070

8 8 Projeto 8 Apuração 2,0 1,0 30/5/12 1,667 3,0 0,1323 0,0706 0,2410 0,0806 0,5245

9 4 Projeto 4 Execução 419,6 150,0 30/10/13 0,000 0,0 0,1323 0,0229 0,1197 0,0630 0,3379

Total 8.988,9 2.397,8 4,915
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

5.1 Verificação dos objetivos 

 

Os objetivos propostos neste estudo científico foram os seguintes:  

i. Criar uma sistemática aderente à organização para os processos de seleção e 

priorização de projetos estratégicos de maneira a obter um Portfólio balanceado 

em relação às dimensões estratégicas, riscos, prazos e benefícios; e 

ii. Identificar as dimensões e os critérios necessários para obter uma seleção e 

priorização coerente com o plano estratégico da organização e direcionar a 

avaliação a obter um balanceamento da carteira de projetos estratégicos. 

 

O primeiro objetivo proposto foi alcançado, pois estabeleceu um procedimento 

racional com base na aderência estratégica, riscos e criação de valor para selecionar e 

priorizar os projetos de investimentos da Companhia, através desta sistemática multivariada 

proposta nesta dissertação. 

O segundo objetivo também foi alcançado, onde os critérios definidos pelo grupo 

de decisores atenderam às expectativas da alta administração, que validaram esta entrega 

intermediária. 

 

5.2 Verificação do conjunto das proposições de pesquisa 

 

Nesta etapa, o conjunto de proposições, já levantadas no capítulo três, é resgatado 

e analisado com base nos resultados obtidos neste trabalho científico. A proposição pode ser 

totalmente atendida, atendida parcialmente e não atendida. Sendo assim, foi constatado que: 

  

Proposição 1: A Gestão de Portfólio é integrada ao processo de planejamento 

estratégico, ao plano de longo prazo, e os objetivos estratégicos são insumos para o processo 

de seleção e priorização de projetos da organização, garantindo, desta forma, o alinhamento 

entre a definição dos caminhos a serem percorridos pela a empresa e o conjunto de 

iniciativas selecionado para alcançar o destino almejado. 

Totalmente atendida. Foi observado, ao longo do estudo, que a existência de um 

plano estratégico de longo prazo consistente auxilia na elaboração da sistemática proposta, 



102 
 

uma vez que este documento é fonte importante de informação, que reflete a visão de futuro 

da organização e as expectativas de longo prazo da alta administração. Para o trabalho em 

questão, o plano estratégico da Empresa Alfa foi insumo importante na elaboração e criação 

dos critérios de avaliação da sistemática proposta. 

 

Proposição 2: A organização possui um processo decisório para a seleção e 

priorização de projetos robusto e transparente, garantindo fidedignidade às recomendações 

resultantes e legitimidade perante a organização. 

 

Parcialmente atendida. De fato, a criação de um procedimento definindo as 

agendas, os participantes e as regras do processo decisório garantem maior transparência e 

legitimidade durante a seleção e priorização das iniciativas. No decorrer deste estudo, o fato 

de não possuir este processo estabelecido ocasionou atrasos nas entregas intermediárias e falta 

de comprometimento de todos os envolvidos na atividade. Diante deste cenário, foi 

demandada para a alta administração a elaboração de um comitê estratégico de projetos 

responsável pela execução do processo de seleção e priorização de projetos. Portanto, só será 

possível avaliar a eficácia desta ação na próxima rodada da sistemática proposta. 

 

Proposição 3: Existe, na organização, uma entidade, ou uma pessoa, imparcial e 

que não se beneficie de uma decisão individualizada, responsável pela aplicação dos 

conceitos descritos nas proposições 1 e 2, e com a finalidade de concentrar as informações, 

padronizá-las e disseminá-las para a Companhia, nivelando o conhecimento da organização 

e minimizando o viés nos julgamentos de todos os envolvidos.  

 

Parcialmente atendida. Durante o estudo discorrido, foi conduzida, em paralelo, 

a implantação do Escritório de Projetos Corporativo (EGPC), responsável pela execução do 

processo de seleção e priorização e pela consolidação das informações dos projetos e do 

Portfólio. Devido à urgência na elaboração da sistemática proposta, a implantação do EGPC 

não foi priorizada, dificultando a obtenção das informações dos projetos e a padronização das 

mesmas. Por outro lado, a alta administração pôde perceber, ao final do processo, a 

importância de uma entidade imparcial, recomendando a decisão mais adequada à 

organização. Esta percepção foi observada, pois uma das metas da alta administração para o 

próximo ano é implantar o EGPC, garantindo a execução correta do processo de seleção e 

priorização no conjunto de projetos da organização estudada. 
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5.3 Limitações e dificuldades encontradas na aplicação da sistemática 

 

Uma dificuldade encontrada para aplicação deste procedimento foi a maturidade 

da Companhia em gestão de Portfólio, que pode ser classificada como baixa, onde nem todos 

os envolvidos entendiam qual era a função do escritório de projetos e suas responsabilidades. 

O conhecimento do plano estratégico de longo prazo da Empresa Alfa foi 

disseminado para poucas pessoas, mais especificamente apenas para o grupo decisor – o que 

restringiu significativamente a disponibilidade de pessoas aptas a participarem desta 

sistemática. A indisponibilidade de outras áreas para participarem desta atividade pode ter 

limitado a visão e o resultado das iniciativas avaliadas do trabalho. Entretanto, esta melhoria 

será realizada no próximo ano, pois será definida uma data formal com a alta administração, 

com o propósito de executar uma etapa de validação dos critérios de avaliação, com o 

objetivo de formalizar este processo para toda a organização. 

Outro ponto de atenção em relação aos resultados obtidos foi que, devido à 

necessidade de implementar esta priorização no ano corrente, foi definido no trabalho de 

pesquisa uma abordagem simplificada através da participação de poucas pessoas, e a coleta da 

informação diretamente com o grupo decisor, ao invés de uma pesquisa mais detalhada nos 

documentos da organização. Procurou-se minimizar tal viés através de validações 

intermediárias da alta administração, visando manter a imparcialidade dos julgamentos e o 

alinhamento com os patrocinadores do processo. 

Por fim, cabe ressaltar que é preferível utilizar um software específico ao invés de 

uma planilha eletrônica, pois o primeiro permite realizar um rastreamento das saídas do 

modelo, além de garantir mais fidedignidade ao resultado final da sistemática. Entretanto, o 

desenvolvimento deste sistema informatizado envolve desembolsos financeiros que não 

estavam no escopo desta dissertação. 

 

5.4 Sugestões para pesquisas futuras 

 

O trabalho desenvolvido neste estudo serviu como um projeto piloto para 

responder a uma pergunta da alta administração que não tinha uma resposta documentada no 

escritório de projetos. Desta forma, foi sugerida a elaboração do objetivo desta dissertação. 

Sendo assim, seria interessante expandir a visão criada neste procedimento e adicionar outras 

possíveis variáveis que não foram contempladas neste modelo. 
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A utilização de softwares específicos para conduzir este processo pode conferir 

mais agilidade e fidedignidade ao procedimento de selecionar e priorizar os projetos 

estratégicos. 

Foi abordado nesta dissertação o uso conjunto com sistemas de equações lineares 

como apoio ao processo de seleção e priorização, entretanto as restrições impostas foram 

simples e sem grandes impactos na escolha final. Desta forma, seria de grande valia um 

estudo mais aprofundado desta metodologia adicionando os conceitos de sistemas lineares. 

Seriam verificados os resultados finais desta nova abordagem para compará-los com os 

resultados obtidos por meio da sistemática proposta nesta dissertação. 

Outras sugestões cabíveis estariam baseadas na escolha de outras abordagens 

multivariadas de seleção e priorização de projetos para compará-las com os resultados obtidos 

neste trabalho. Além disso, seria interessante realizar uma pesquisa em empresas do mesmo 

segmento ou setor, que utilizam os conceitos de gestão de Portfólio, a fim de verificar quais 

os critérios utilizados na seleção e priorização de projetos, visando melhorar o procedimento 

atual. 
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6 CONCLUSÕES 

 

A utilização deste procedimento ajudou a estabelecer um processo de decisão 

mais transparente, fácil de utilizar e robusto para a organização. Além disso, auxiliou os 

decisores e a alta administração a mudarem sua forma de pensar sobre as decisões complexas 

envolvendo o conjunto de projetos de investimentos da empresa.  

Esta sistemática proposta melhorou a comunicação entre o grupo decisor, trazendo 

um benefício indireto para o desempenho da gestão do Portfólio. 

Este procedimento comprovou que consegue avaliar, nas mesmas bases, critérios 

tangíveis e intangíveis durante o processo de seleção e priorização de projetos. 

A utilização de um grupo decisor ajuda a manter a fidedignidade durante o 

processo decisório e minimiza a ocorrência de vícios por parte dos envolvidos. Entretanto, 

apesar da utilização de um grupo de pessoas no processo decisório, adicionar mais 

conhecimento, experiências e outros pontos de vista, melhorando a qualidade da decisão, é 

uma atividade mais burocrática e não oferece rapidez. 

A alta administração compreendeu o racional envolvido na sistemática, porém fica 

claro que a percepção de confiança deste procedimento só ocorrerá com o tempo, ou seja, 

quando todos os envolvidos concordarem que esta sistemática realmente é aderente à 

Companhia. Esta verificação é percebida, pois os oito projetos selecionados e priorizados não 

foram aceitos pela a organização, que definiu apenas cinco projetos, todos contidos na lista 

final de projetos priorizados, ou seja, aproximadamente 63% (sessenta e três por cento) de 

aderência em relação à decisão final. 

Vale mencionar a resistência encontrada durante a aplicação do método, pois 

demanda certo de tempo do grupo decisor, e muitos julgam que se fossem avaliados apenas os 

critérios econômico-financeiros seria suficiente. 

Foi observada uma potencial melhoria na coleta de informações sobre capacidade 

de mão de obra disponível, uma vez que esta variável é importante em um cenário de mão-de-

obra escassa quando se trata da nova zona de expansão agrícola brasileira, onde estão 

localizados alguns dos projetos de investimentos. Outra melhoria seria a utilização de menos 

critérios de avaliação no sentido de agilizar o processo de seleção e priorização de projetos. 

A ferramenta computacional desenvolvida neste estudo foi criada pelo autor e 

atendeu a todas as expectativas do grupo decisor. Além disso, a estruturação do problema em 

discussão e compreensão das atividades executadas garantiu o sucesso desta metodologia. 
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A sistemática proposta nesta dissertação por intermédio da utilização do método 

AHP, modelos de pontuação e diagramas de bolhas melhora o desempenho da gestão de 

Portfólio, mais especificadamente, garante robustez ao processo de seleção e priorização de 

projetos, além de manter a aderência do Portfólio com a visão de longo prazo da organização.  

A confiança dos decisores sobre esta ferramenta de suporte à decisão só virá com 

o tempo, através das experiências adquiridas. A utilização desta metodologia fornecerá à 

organização uma forma racional e padronizada para selecionar e priorizar projetos 

estratégicos. 
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ANEXO 1 – MÉTODO AHP (UTILIZANDO CÁLCULO DOS VETORES EIGEN) 
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Dono natural / 
Estruturalmente competitivo 

1,000 
Fort. 

Menos Imp. 
Fort. Mais 

Imp. 
Ext. Mais 

Imp. 
Fort. Mais 

Imp. 
Igual Igual Igual Igual 

Fort. Mais 
Imp. 

Igual 
Ext. 

Menos 
Imp. 

Fort. Menos 
Imp. 

0,062 

Atende pelo menos 1 dos 
'objetivos estratégicos'? 

3,000 1,000 
Ext. Mais 

Imp. 
Ext. Mais 

Imp. 
Fort. Mais 

Imp. 
Fort. Mais 

Imp. 
Fort. Mais 

Imp. 
Fort. Mais 

Imp. 
Igual 

Fort. Mais 
Imp. 

Fort. Mais 
Imp. 

Igual Igual 0,132 

Ticket de entrada 0,333 0,200 1,000 
Fort. Mais 

Imp. 
Fort. Mais 

Imp. 
Fort. Menos 

Imp. 
Fort. Menos 

Imp. 
Igual 

Ext. Menos 
Imp. 

Fort. Mais 
Imp. 

Fort. Menos 
Imp. 

Ext. 
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Fort. Menos 
Imp. 0,037 

Número de pessoas envolvidas 
(diretamente no projeto) 
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Risco Financeiro, contábil e 
fatores econômicos 
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Taxa de efetividade (VPL/VPI) 1,000 0,333 3,000 5,000 5,000 1,000 3,000 1,000 0,333 5,000 1,000 
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Imp. 
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0,071 

Valor Presente Líquido (VPL) 5,000 1,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 3,000 5,000 5,000 1,000 
Ext. Mais 

Imp. 
0,223 

Relevância EBITDA 3,000 1,000 3,000 5,000 5,000 3,000 3,000 3,000 1,000 5,000 3,000 0,200 1,000 0,121 

 18,200 6,733 33,000 55,000 40,333 19,533 26,200 18,200 9,800 40,333 19,267 4,333 10,600 1,000 



 
 

 

 

 

Critérios 
Vetor dos 

pesos 
Vetor de 

consistência 

Dono natural / Estruturalmente competitivo 0,8915 14,2918 

Atende pelo menos 1 dos 'objetivos estratégicos' ? 1,9305 14,5882 

Ticket de entrada 0,5150 13,9000 

Número de pessoas envolvidas (diretamente no projeto) 0,2246 13,8897 

Prazo de execução 0,3397 13,5480 

Riscos tecnológicos 0,9154 14,5266 

Riscos de Execução 0,6858 13,9854 

Riscos Jurídicos / Regulatórios 0,9154 14,3968 

Risco Financeiro, contábil e fatores econômicos 1,6300 14,6554 

Risco para sustentabilidade 0,3397 13,5480 

Taxa de efetividade (VPL/VPI) 1,0157 14,3776 

Valor Presente Líquido (VPL) 3,3549 15,0225 

Relevância EBITDA 1,7780 14,6825 

  
l max à 14,2625 

CI à 0,105 

ACI à 1,560 

CR à 0,067 

 


