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UMA ABORDAGEM PARA GERÊNCIA ESTRATÉGICA DE PORTFÓLIO: FOCO NA 

SELEÇÃO DE PROJETOS 

Adler Diniz de Souza 

Orientadora: Ana Regina Cavalcanti da Rocha 

Programa: Engenharia de Sistemas e Computação 

Apesar de existirem evidências indicando que a taxa de sucesso em projetos 

aumentou entre 1995 e 2005, a grande competitividade entre as empresas exigiu também 

um aumento de sua eficácia na gerência de projetos. A fim de buscar o aumento dessa 

eficácia na gerência de projetos é necessário promover o alinhamento estratégico, que pode 

ser atingindo através de uma adequada gestão da carteira (portfólio) de projetos, o que 

tende a maxirnizar os benefícios e minimizar os riscos decorrentes da execução dos 

projetos. Este trabalho apresenta uma abordagem para apoiar instituições na gerência 

estratégica de postfólio, através da identificação das regras de governança do portfólio, 

identificação e categorização dos projetos, seleção, priorização e balanceamento do 

portfólio, manutenção do pipeline e encerramento dos projetos. A abordagem foi construída 

com base nas melhores práticas de gerência de projetos PMBOK:2004 (PMBOK, 2004), 

programa (PMI, 2006b) e portfólio (PMI, 2006a), encontradas na literatura, e está aderente 

ao processo de gerência de postfólio de projetos da nosma ISO/IEC 12207:2008 

(ISOlIEC12207, 2008). Um processo foi definido para apoiar a abordagem e auxilias as 

organizações na gerência estratégica de portfólio, através de atividades e tarefas. A 

abordagem também provê um apoio ferramental com o objetivo de auxilias as organizações 

na execução do processo. 



Abstract of Dissertation presented to COPPEIUFRJ as a partial fulfillrnent of the 

requirements for the degree of Master of Science (M.Sc.) 

A STRATEGIC APPROACH TO MANAGEMENT OF PORTFOLIO: FOCUS ON 

PRO JECTS SELECTION 

Adler Diniz de Souza 

Advisor: Ana Regina Cavalcanti da Rocha 

Departrnent: Computer Science and System Engineering 

Although there are evidences indicating that the rate of success in projects increased 

between 1995 and 2005, the great competitiveness between companies also demanded an 

increase in their effectiveness in the management of projects. In order to increase efficiency 

in the management of such projects is necessary to promote the strategic alignment, which 

can be reached through a proper management of the portfolio (Portfolio) of projects, which 

tends to maximize benefits and minimize the risks arising from the implementation 

projects. This paper presents an approach to support institutions in strategic portfolio 

management, by identifying the rules of governance of the portfolio, identification and 

categorization of projects, selection, prioritization and balancing the portfolio, while 

maintaining the pipeline and closure of projects. The approach was built based on best 

practices for management of projects PMBOK: 2004 (PMBOK, 2004), Program (MIP, 

2006b) and Portfolio (PMI, 2006a), found in literature, and is adhering to the process 

portfolio management projects of ISO / IEC 12207:2008 (ISO/IEC12207, 2008). A process 

was established to support the approach and assist the organization in strategic portfolio 

management, through activities and tasks. The approach also provides a support too1 aiming 

to assist organizations in implementing the process. 
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Neste capítulo são apresentados um breve histórico sobre a gerência de 

projetos, as questões e motivações para a elaboração deste trabalho, seus 

objetivos, a metodologia de pesquisa utilizada e como a dissertação está 

organizada. 

Grandes projetos sempre foram realizados. Várias civilizações antigas produziram 

empreendimentos grandiosos e complexos como as pirâmides do Egito e as muralhas da 

China. Entretanto, um dos grandes diferenciais entre os empreendimentos antigos e os de 

hoje é que os antigos não tinham as mesmas restrições de hoje no que se refere aos 

recursos de tempo, custo e pessoal. Nesses grandes empreendimentos, grande paste dos 

recursos humanos utilizados era proveniente de trabalho escravo e as únicas formas de 

aumentar a produtividade era aumentando a quantidade de escravos ou suas horas de 

dedicação ao trabalho. 

Vários séculos passaram-se sem que uma abordagem científica fosse adotada para 

gerir empreendimentos, até que o fim do trabalho escravo e o início da revolução 

industrial produzissem um ambiente de competição acirrado entre as organizações e a 

necessidade de que empreendimentos fossem realizados obedecendo a restrições de 

tempo, custos, recursos humanos. 

Desta forma, no início do século XX, Frederick Taylor (1856-1915) iniciou um 

estudo cientifico sobre como identificar e analisar o trabalho necessário para concluir um 

projeto. Decompondo as pastes maiores do projeto em pastes mais elementares, Taylor 

conseguiu melhoras a produtividade de sua equipe e garantir maior controle sobre o que 

precisava ser realizado. Nascia nessa ocasião a gerência científica (SISK, 1998). 



Poucos anos depois da descoberta de Taylor, durante a primeira guerra mundial, 

seu sócio Henry Gantt (1861-1919) realizou um estudo sobre a ordenação das atividades 

dos projetos no setor de construção de navios de guerra. Como resultado do seu trabalho 

ele gerou o gráfico de Gantt, que permite representar todas as atividades de um projeto, 

com suas relações de procedência e respectivas durações. O gráfico de Gantt trouxe 

grandes avanços na gerência de projetos nos anos subsequentes, permitindo o 

aprofundamento de estudos sobre construção de cronogramas, caminhos críticos, entre 

outras técnicas amplamente utilizadas até hoje. 

Em 1969, em meio a uma corrida para avanços em projetos aeroespaciais 

financiados pela NASA e pelo departamento de defesa americano, um grupo de 

profissionais começou a reunir-se na Philadelphia e Pensilvania, nos EUA, para discutir 

as melhores práticas em gerenciamento de projetos, nascendo, assim, o Project 

Management Institute - PMI, considerado a maior instituição internacional dedicada à 

disseminação do conhecimento e ao aprimoramento das atividades de gestão profissional 

de projetos (SISK, 1998). 

1.2 Motivação 

Depois de anos de investimentos em pesquisas, a gerência de projetos tem 

passado por inúmeras evoluções com o acréscimo e melhorias de ferramentas e técnicas 

com o objetivo de melhorar a eficiência dos seus resultados. 

Hoje, o gerenciamento de projetos vem tomando uma importância cada vez maior. 

As organizações percebem que precisam gerenciar seus projetos para obterem sucesso. O 

PMI estima que aproximadamente 25% do PIB mundial é gasto em projetos e que cerca 

de 16,5 milhões de profissionais estão envolvidos diretamente em gerência de projetos no 

mundo. Esse volume de projetos e as mudanças no cenário mundial, cada vez mais 

competitivo, geram a necessidade de resultados mais rápidos, com maior qualidade maior 

e menor custo (DINSMORE, 2003). 

Com tamanho investimento em projetos, as pesquisas em técnicas e ferramentas 

de apoio à gerência de projetos aumentaram e, hoje, já existem evidências de que a taxa 



de sucesso em projetos tem aumentado significativamente. Estudos realizados pelo 

Standish Group mostraram que 16% dos projetos estudados tiveram sucesso, alcançando 

seus objetivos dentro do prazo, do custo e com todas as características e funcionalidades 

originais (STANDISHGROUPINTERNATIONAL, 1999). Estudos similares realizados 

em 2004 mostraram um aumento da taxa de sucesso para 29% (RUBINSTElN, 2007). 

Segundo PORTER (1986), a competição se intensificou de forma drástica em 

praticamente todas as partes do mundo, e que as empresas conquistam níveis de 

rentabilidade superiores à média do setor através da prática de preços mais altos ou custos 

mais baixos do que os rivais. As fontes das diferenças de preços ou de custos entre os 

concorrentes podem ser de dois tipos: Dessa maneira, a aplicação de melhores práticas 

por si só ajuda, mas não garante vantagem competitiva às empresas, sendo necessário 

também um bom posicionamento estratégico. 

Um bom posicionamento estratégico envolve o desenvolvimento de um 

planejamento estratégico que, normalmente, define, entre outras questões, quais os 

objetivos e as metas de curto, médio e longo prazo, que estão alinhadas à missão da 

organização. Os objetivos e metas são alcançados pela execução de uma ou mais 

estratégias, que representam um plano tático, ou seja, representam a execução do 

planejamento estratégico. 

Segundo CRAWFORD (2002), projetos representam um complexo e não- 

rotineiro esforço único limitado por tempo, orçamento, recursos e especificações de 

desempenho para atender a um objetivo ou meta. Assim, os projetos representam a 

realização da estratégia e são utilizados como um meio de se alcançar os objetivos e 

metas definidos no planejamento estratégico. 

Entretanto, o alcance dos objetivos e metas costuma ser custoso, primeiramente 

pelo fato de existirem várias opções de projetos que atendem, pelo menos parcialmente, a 

um determinado conjunto de metas. Segundo, pelo fato de toda organização ter inúmeras 

limitações: orçamentárias, de recursos humanos e de tempo. 



De acordo com (YELIN, 2007), independente do entusiasmo, determinação e 

esforço dos executivos durante o planejamento estratégico, os objetivos nele definidos 

frequentemente não serão alcançados por diversas razões, que vão desde falta de 

entendimento, falta de orçamento, falta de recursos, falta de competências e até a 

mudanças em fatores externos. Entretanto, um dos principais fatores que influenciam no 

fracasso do alcance dos objetivos e metas é a má escolha dos projetos que atendam a 

esses objetivos e metas. 

Segundo LEVINE (2007), muitas empresas empenham grande esforço 

concentradas em fazer os projetos darem certo e se esquecem de gastar tempo 

preocupando-se em realizar os projetos certos. Esse autor conclui que é possível 

encontrar, dentro de diversas organizações, projetos que foram propostos, aprovados e 

que não atingiram os benefícios prometidos. Ou projetos errados, que não estão 

sincronizados com os objetivos da organização, projetos que trazem riscos excessivos, ou 

projetos que foram aprovados somente por causa de força política dos patrocinadores. 

Esses projetos drenam recursos escassos que poderiam ir para projetos capazes de trazer 

mais benefícios para as organizações. 

Existem ainda projetos que fracassam já nos estágios iniciais e continuam sendo 

executados, até que em um dado momento haja o reconhecimento do fracasso total e de 

que não será possível entregar o produto. Ainda, há outros projetos que fracassam em 

alcançar determinadas datas e que buscavam uma janela de oportunidade no mercado e 

ainda assim continuam sendo executados. 

Desta forma, o problema de atender ao planejamento estratégico de uma 

organização e torná-la mais eficiente pode ser divido em dois: i) o problema de selecionar 

projetos que devem ser aprovados e separá-los dos que não devem; e ii) o problema de 

manter dentro da organização a execução de projetos que não servem a seus interesses. 

1.3 Objetivos da dissertaqão 

Tendo em conta, a importância estratégica da seleção adequada dos projetos a 

serem executados em uma organização, conforme discutido na seção anterior, o objetivo 



principal desta dissertação é definir uma abordagem para gerência de portfólio que apóie 

a seleção e manutenção de projetos no portfólio da organização. 

Busca-se assim, fornecer aos executivos das organizações um mecanismo de 

tomada de decisão sobre quais projetos devem ser aprovados e priorizados, levando-se 

em consideração os benefícios e riscos dos mesmos, de modo que os objetivos de negócio 

da organização possam ser alcançados. Busca-se, também, fornecer um mecanismo de 

monitoramento dos projetos aprovados no portfólio que, além de considerar indicadores 

tradicionais de sucesso de projetos, tais como escopo, tempo, custo e qualidade, leve em 

consideração indicadores de sucesso do portfólio como um todo, através da reavaliação 

de indicadores dos benefícios esperados. 

Dessa forma, este trabalho se propõe a responder as seguintes questões: 

Como priorizar, selecionar e aprovar projetos candidatos a compor o portfólio de 

uma organização, de modo que eles tragam mais benefícios a ela? 

Como balancear os recursos de uma organização, otimizando a utilização de 

recursos financeiros, humanos, maxirnizando o retorno dos investimentos e 

minimizando os riscos? 

Como utilizar projetos como meio para alcançar iniciativas estratégicas? 

1.4 Metodologia de pesquisa 

Segundõ JUNG (2004), a pesquisa pode ser classificada em três dimensões: 

quanto à natureza da pesquisa (básica ou fundamental / aplicada ou tecnológica), quanto 

aos seus objetivos (exploratória / descritiva ou / explicativa) e quanto aos procedimentos 

(experimental / operacional /estudo de caso), conforme mostra a figura 1.1. 

A pesquisa de natureza aplicada ou tecnológica objetiva a aplicação de conceitos 

básicos na geração de novos produtos ou processos, ao passo que a pesquisa básica ou 

fundamental objetiva entender ou descobrir novos fenômenos, com foco em 

conhecimentos básicos e fundamentais (APPOLIIVÁRIO, 2005). 



Quanto aos objetivos, a pesquisa exploratória tem caráter preliminar e visa à 

formulação de hipóteses ou mesmo ao aumento da familiaridade em relação a 

determinado tema. A pesquisa descritiva visa descrever ou narrar algo que acontece, ao 

passo que a explicativa visa a ampliar generalizações, definir leis mais amplas ou 

modelos teóricos (APPoLINÁRIo, 2005). 

Quanto aos procedimentos de pesquisa, o experimental busca explicar por que 

ocorre determinado fenômeno, manipulando deliberadamente algum aspecto de sua 

realidade, enquanto o operacional trata da busca do ótimo, através do uso de ferramentas 

estatísticas e métodos m&emáticos. Finalmente, o estudo de caso, permite investigar um 

fenômeno dentro de um contexto real, definindo limites claros e entendendo porque as 

coisas funcionam (APPOLINÁRIO, 2005) e (ZAMBALDE, 2008). 

O presente trabalho é de natureza aplicada ou tecnológica, pois preocupa-se com 

a geração de uma abordagem de gerência de portfólio e a partir dela, a geração de um 

processo que a apóie. 

Quanto aos objetivos desse trabalho, ele é exploratório nas fases iniciais, 

considerando que visa o levantamento e a compreensão do estado da arte em gerência de 

portfólio, com base em publicações de artigos e periódicos indexados pelo portal da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES (Compendex 

on Engineering Vilage, SCOPUS, ZEEE, ZSZ Web of Knowledge, entre outros), além da 

literatura que define as melhores práticas de gerência de projetos PMBOK:2004 

(PMBOK, 2004), programa (PMI, 2006b) e portfólio (PMI, 2006a) do PMI e do 

processo de gerenciamento de Portfólio de Projetos da norma ISOIIEC 12.207:2008 

(ISOlIEC12207, 2008). Posteriormente, o objetivo é explicativo, pois baseado nos 

estudos teóricos, visa ampliar a utilização da gerência de portfólio no domínio da 

engenharia de software. 
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Figura 1.1 - Classificação da pesquisa. Adaptado de (JUNG, 2004) 

Quanto aos procedimentos, pode ser classificada como operacional, pois objetiva 

o desenvolvimento de uma abordagem para a avaliação e priorização de projetos, através 

de métodos matemáticos, que maximize os benefícios e minimize os riscos da execução 

dos projetos. E pode ser classificada, também, como uma pesquisa Ação, considerando 

que, para validar a abordagem, ela foi aplicada numa empresa de software. 

1.4.1 Metodologia de Pesquisa utilizada na Dissertação 

Na primeira fase deste trabalho, foi realizada uma pesquisa exploratória ou estudo 

de literatura, com o objetivo de fornecer maior familiaridade ao pesquisador em relação 

ao tema de pesquisa. Desta forma, foram selecionados e lidos de portais indexados à 

CAPES, 40 artigos relacionados aos temas: "gerência de portfólio (10 artigos)", 

"gerência estratégica de portfólio (5 artigos)", "escritório de projetos (5 artigos)", 



"seleção de projetos (9 artigos)", "planejamento estratégico (4 artigos)" e "balanced 

score card (7 artigos)". Com base na leitura destes artigos foram identificados, também, 

livros e normas sobre o tema de pesquisa, tais como: o PMBOK:2004 (PMBOK, 2004), o 

guia de gerência de programas (PMI, 2006b) e o guia de gerência de portfólio (PMI, 

2006a) do PMI, além do processo de gerenciamento de portfólio de projetos da norma 

ISO/IEC 12.207:2008 (ISO/IEC12207,2008), os quais também foram lidos. 

Com base na pesquisa exploratória ou estudo da literatura, foi definida uma 

abordagem para auxiliar as organizações na realização da gerência estratégica de 

portfólio, através da definição de componentes para: i) estabelecer as regras de 

governança do portfólio, ii) selecionar projetos alinhados à estratégia organizacional e 

balancear o portfólio, iii) manter no pipeline da organização os projetos que permanecem 

alinhados à estratégia organizacional e iv) fechar os projetos. 

Um processo foi então definido para apoiar a abordagem e auxiliar as 

organizações na gerência estratégica de portfólio, através de atividades e tarefas que 

devem ser seguidas para identificar as regras de governança do portfólio, identificar, 

categorizar, avaliar e priorizar os projetos, balancear o portfólio, manter o pipeline e 

encerrar os projetos. 

Um apoio ferramenta1 para a abordagem proposta foi construído com o objetivo 

de auxiliar as organizações a executar o processo. Por fim, foi realizado um exemplo de 

uso da abordagem e do processo, com a utilização do apoio ferramental numa empresa 

de software. 

1.5 Organização da dissertação 

Esta dissertação está organizada em mais 5 capítulos, além desta introdução. 

O segundo capítulo apresenta os resultados da pesquisa bibliográfica realizada 

para concepção da abordagem. São apresentados e discutidos conceitos a respeito de 

projetos, programas, portfólio, a gerência deles e o contexto no qual eles estão inseridos 

dentro de uma organização. É apresentado também o conceito de Balanced Score Cards - 

BSC e como ele pode ser utilizado para facilitar a gestão de organizações. 



O terceiro capítulo apresenta a abordagem de gerência estratégica de portfólio, 

proposta nesta dissertação, com seus componentes e responsáveis, além do processo, 

desenvolvido para apoiar a abordagem, com as atividades e tarefas que o compõem. 

O quarto capítulo apresenta o Tabu Portjolio Management através do processo 

Definir Gerência Estratégica de Portfólio, com o propósito de fornecer o entendimento 

necessário para que a ferramenta seja utilizada por uma organização. 

O quinto capítulo apresenta as considerações finais deste trabalho, destacando 

suas contribuições, limitações e possibilidades de trabalhos futuros. 



CAPÍTULO 2 - A GERÊNCIA DE PORTFÓLIO E SEU 

CONTEXTO 

Neste capítulo são definidos conceitos a respeito de planejamento 

estratégico, de gerência de portfólio, de gerência de projetos, de Balanced 

Score Cards - BSC e o contexto no qual eles estão inseridos. 

Segundo PORTER (1986), há pouco tempo, a competição era quase inexistente 

em muitos países e em vários setores. Os mercados eram, em geral, protegidos e 

prevaleciam as posições de dominação. Mesmo quando existiam concorrentes, a 

rivalidade era menos intensa. A sufocante intervenção governamental e os ostensivos 

cartéis embotavam a competição. Poucos são os setores remanescentes em que a 

competição ainda não interferiu na estabilidade e na dominação dos mercados. 

A estrutura e a evolução dos setores e as maneiras como as empresas conquistam 

e sustentam a vantagem competitiva nas respectivas áreas de atuação é o cerne da 

competição. O desempenho de qualquer empresa num determinado ramo de atividade é 

divisível em duas partes: a primeira é atribuível ao desempenho médio de todos os 

concorrentes do setor, e a segunda decorre do desempenho relativo da empresa no setor, 

acima ou abaixo da média. A empresa conquista níveis de rentabilidade superiores à 

média do setor através da prática de preços mais altos ou custos mais baixos do que os 

rivais. As fontes das diferenças de preços ou de custos entre os concorrentes são de dois 

tipos: i) as resultantes de diferenças na eficácia operacional e/ou aplicação de melhores 

práticas; e ii) as provenientes de diferenças no posicionamento estratégico (M.PORTER, 

1986). 

Especificamente no setor de software, as melhores práticas vêm sendo alvo de 

pesquisas desde meados dos anos de 1970, quando dados sobre insucesso em projetos de 



sofhvare vieram à tona através da NATO Sofhvare Engineering Conference (NATO, 

1968). Durante essa conferência surgiu o famoso termo crise de software. 

Poucos anos depois da realização desse evento, surgiu como resposta a crise de 

software a Engenharia de Sofhvare que, posteriormente, ganhou força no que se refere a 

sua real utilização nas organizações, através do desenvolvimento do Capability Maturity 

Model - CMM (SEI, 2000), pelo Software Engineering Institute - SEI, também pelo 

Departamento de Defesa Americano - DoD (SCHAEFFER, 1998). 

Posteriormente, vásios outros modelos foram criados, com o mesmo intuito, tais 

como: o Capability Maturity Model Integration - CMMI (SEI, 2006) que representa uma 

evolução do CMM, as normas IS OIEC 12207(ISO/IEC 12207, 2008), IS O/EC 15504-2 

(ISOllEC15504, 2002), ISOIEC 9126 (ISOIEC9 126, 2004), MR-MPS BR (SOFTEX, 

2007), entre outros. 

Como resultado da criação dos modelos acima citados, muitas empresas deixaram 

de produzir software de maneira artesanal e passaram a profissionalizar suas equipes, 

garantindo um aumento no nível de qualidade de seus produtos e serviços e, 

conseqüentemente, diminuindo o nível de insucesso dos projetos, conforme destacado por 

(RUBINSTEIN, 2007), em pesquisas recentes. 

Num contexto no qual empresas têm investido cada vez mais em qualidade, o 

desenvolvimento de projetos e serviços de qualidade, tende a ser algo mais frequente, 

acirrando assim as disputas através da diferenciação no posicionamento estratégico. 

Dessa maneira, o posicionamento estratégico das empresas frente ao mercado tende a ser 

o principal diferencial para grande parte das que já dominaram a prestação de serviços, 

utilizando as melhores práticas e que, provavelmente, já possuem um diferencial de 

mercado focado na qualidade. 

Entretanto, a operacionalização do planejamento estratégico tem-se mostrado 

penosa na maioria das vezes, devido principalmente à ausência de metodologias que 

pennitam a devida seleção, balanceamento, alinhamento e acompanhamento das 



iniciativas (projetos, programas ou atividades operacionais), facilitando o alcance dos 

objetivos e metas definidas no planejamento estratégico. 

Assim, a gerência de portfólio vem ao encontro a essa necessidade, fornecendo 

técnicas e ferramentas para a avaliação, seleção, priorização, alinhamento estratégico e 

balanceamento dos recursos escassos das empresas, favorecendo assim o alcance dos 

objetivos e metas definidos no planejamento estratégico e aumentando também o controle 

sobre a execução dos projetos. 

Este capítulo apresentará os principais conceitos a respeito de planejamento 

estratégico, gerência de portfólio e o contexto em que ambos estão inseridos. 

2.2 O contexto do planejamento estratégico 

Esta subseção descreve parte do contexto no qual o planejamento estratégico está 

inserido e com o qual ele deve e& alinhado quando for desenvolvido. Isso envolve a 

definição da missão e visão da empresa, que define, entre outras coisas, aonde ela quer 

chegar e o propósito pelo qual ela existe. 

BOAR (2001) define visão como sendo "um tema guia que articula a natureza do 

negócio e sua intenção para o futuro". A visão, portanto, é uma declaração curta e 

abstrata sobre onde a empresa deseja chegar, ou onde ela quer se posicionar no futuro. 

Um exemplo de visão para uma empresa de sofiare é destacado a seguir: 

Visão: "Ser a melhor fábrica de software do país." 

A missão de uma organização pode ser definida como sua função principal, 

preferencialmente relatada em uma frase, deixando claro por que a organização existe. Os 

objetivos essenciais do negócio estão envolvidos na missão da organização. A missão é a 

razão de ser de uma organização, na qual se procura determinar seu negócio. E cada 

organização tem sua missão específica, da qual decorrem seus objetivos organizacionais 

principais (CHIAVENATO, 2000). 



Assim como a declaração da visão, a missão também é uma declaração curta e 

abstrata. Ela representa uma decomposição da visão, conforme mostra a Figura 2.1, e por 

isso elas devem estar alinhadas. Um exemplo de missão para uma empresa de software é 

destacado a seguir: 

Missão: "Maximizar os resultados e superar as expectativas dos 

seus clientes, por meio de produtos, serviços e soluções em TI, tendo como 

premissa a qualidade de seus processos e o incentivo à capacitação, 

cooperação e motivação profissional. " 

Flgura 2.1 - Contexto do planejamento estratégico. Adaptado de (PMI, 2006a) 

Segundo NORTON (1996), existe um grande "gap" entre a declaração da visão e 

missão de uma empresa e seu entendimento pelos colaboradores, o que faz com que elas 

não sejam atingidas. A base da pirâmide exibida na Figura 2.1 representa a "tradução" ou 

os meios de se alcançar as declarações da visão e missão. Dessa forma, tanto as 

estratégias organizacionais como os objetivos que as compõem precisam estar alinhados 

às declarações da visão e missão. 

Os objetivos presentes na base dessa pirâmide devem ser decompostos em metas e 

estratégias e são colocados num documento chamado planejamento estratégico, sendo 

esse o tema da próxima seção. 



2.3 O planejamento estratégico e estratégia organizacional 

Esta seção descreve os conceitos relacionados a planejamento estratégico e 

estratégia organizacional. 

A palavra estratégia é utilizada há milhares de anos e sua origem remonta às 

guerras da antiguidade. Nascida num ambiente hostil de guerra entre povos de diversas 

regiões do mundo a estratégia foi utilizada no meio militar, por milhares de anos, como 

um meio de se atingir a vitória nas guerras e, conseqüentemente, a dominação de outros 

povos (TZU, 1999). O famoso estrategista chinês Sun Tzu em 490 AC dizia: 

"A estratégia sem tática é o caminho mais lento para a vitória. E a tática 

sem estratégia é um ruído antes da derrota." 

Nos tempos modernos a palavra estratégia pode ser definida como a arte de 

gerenciar habilidades para empregar forças contra o opositor ( Q U N ,  1996). 

Segundo IAMRATANAKUL et al. (2007), isso significa que a estratégia é 

enfatizada pelas atividades necessárias para alcançar uma determinada posição. Essas 

atividades podem ser um guia, um plano, um conjunto de ações para o futuro, ou um 

caminho para seguir visando chegar aonde se deseja. M.PORTER (1986) define 

estratégia como uma combinação de fins (metas) e meios (estratégias) pelos quais uma 

organização empenha seus esforços para chegar aonde quer. 

Dentro desse contexto, KERZNER (2001) define o planejamento estratégico 

como o processo de formulação e implementação de decisões a respeito da direção futura 

da organização. Em outras palavras, o planejarnento estratégico é o processo de decidir 

aonde você quer chegar, quais decisões devem ser tomadas e quando elas devem ser 

tomadas para se chegar aonde quer. 

KERZNER (2001) propôs um processo básico de planejarnento estratégico, 

composto pelos componentes mostrados na Figura 2.2. Neste processo, informações são 

coletadas e avaliadas a partir de atividades de análise externa e interna da organização, 



em que são identificadas as oportunidades e ameaças ambientais, a responsabilidade 

social da organização, as forças e fraquezas organizacionais e os valores gerenciais. As 

informações coletadas e avaliadas servirão de base para a seleção das estratégias, que 

posteriormente deverão ser implementadas. 

Isso é vital para toda organização sobreviver porque é o processo pelo qual a 

organizaqão se adapta às mudanças do ambiente e é aplicável a todos os níveis de 

gerência e a todos os tipos de organização. 
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Figura 2.2 - Processo básico para elaboração do planejamento estratégico. 

Fonte: Adaptado de (KERZNER, 2001) 

No contexto organizacional, a estratégia corresponde à capacidade de se trabalhar 

contínua e sistematicamente o ajustamento da organização às condições ambientais em 

mutação, tendo em mente a visão de futuro e a perpetuidade organizacional (SILVEIRA 

JR, 1999). 

Segundo BOAR (2001), o planejamento estratégico deve ser composto de uma 



série de componentes, como: 

declaração da estratégia: representa uma declaração ampla da direção e das 

saídas desejadas. Tem um grande impacto na posição futura da organização e 

define a ambição futura os esforços da empresa; 

objetivos: definem estados específicos e mensuráveis que devem ser alcançados. 

Um bom objetivo é mensurável, realizável, explícito, sucinto, claro, datado e 

consistente com outros objetivos. Os objetivos normalmente são realizados 

incrementalmente na forma de uma série de metas: 

o metas: são pontos interinos de realização no caminho da obtenção de um 

objetivo. As metas compartilham os mesmos atributos dos objetivos no 

sentido de que devem ser sucintas, claras, mensuráveis e datadas, 

conforme mostra a Figura 2.3; 

movimento estratégico: movimentos estratégicos são ações propositais e 

coerentes para realizar um ou mais objetivos. Movimentos estratégicos são 

prescritivos e identificam exatamente o que deve ser feito. 

hicio da medição 
- 

Tempo 

Figura 2.3 - Metas intermediárias para obtenção de um objetivo. Fonte (BOAR, 2001) 

Um dos grandes desafios para o sucesso do planejamento estratégico é sua 



operacionalização que implica na elaboração de vários planos com vários níveis distintos 

de decisão. 

Segundo SILVEIRA JR (1999), as organizações passam por um momento de 

turbulência tão acentuado e acelerado que o ambiente organizacional é descrito como 

randômico. Nesse ambiente a grande função da estratégia é promover o equilíbrio entre a 

visão de futuro da organização e o necessário no presente para se atingir o futuro 

desejado. Para tanto, a estratégia desdobra-se em táticas, que são as técnicas para 

implementar a estratégia. 

Segundo OLIVEIRA (2001), o planejamento estratégico relaciona-se com 

objetivos de longo prazo e com maneiras e ações para alcançá-los que afetam a empresa 

como um todo, enquanto o planejamento tático se relaciona aos objetivos de mais curto 

prazo e com maneiras e ações, que, geralmente, afetam somente parte da empresa. Na 

Figura 2.4 são apresentados alguns exemplos dos níveis de planejamento. 

Decisòes 
estratígtcas 

Decisòcs 
tlticas 

Decisòes 
operacioiiais 

Platiejaliieiito 
estratégico 

Figura 2.4 - Níveis de decisão e tipos de planejamento. Fonte: (OLIVEIRA, 2001) 

2.4 O Contexto da gerência de portfólio 

Esta seção apresenta conceitos sobre gerência de portfólio, programas e projetos, 

e a relação entre a estratégia organizacional e a gerência de portfólio. 



2.4.1 Projeto e gerência de projetos 

Ainda que a literatura traga diversas definições para a palavra projetos, grande 

parte delas remete a um conjunto de características consideradas necessárias para que o 

trabalho seja classificado como um projeto. A seguir, apresentam-se algumas definições 

para projeto e serão discutidas as características de cada definição: 

Segundo a NBR-IS01006 (2000), projeto é um processo único, consistindo de 

um grupo de atividades coordenadas e controladas com datas para início e 

término, empreendido para alcance de um objetivo, conforme requisitos 

específicos, incluindo limitações de tempo, custo e recursos. 

Segundo o PMBOK (2004), projeto é um empreendimento temporário, 

planejado, executado e controlado, com objetivo de criar um produto ou 

serviço único. 

Projetos são empreendimentos temporários no sentido de que necessariamente 

devem possuir início e fim bem definidos, ou, em outras palavras, existem limitações de 

tempo, de custo e de recursos. Podem ser horas, semanas, meses ou anos, mas os limites 

de tempo devem estar definidos. 

Projetos envolvem fazer alguma coisa que não foi feita antes, ou seja, significa gerar 

produtos, serviços ou mesmo resultados exclusivos e únicos com o intuito de atender um 

ou mais objetivos. Esses objetivos podem ser internos ou externos à organização, e 

devem estar alinhados às estratégias dessa organização. 

O fato de um projeto existir com o intuito de atender a objetivos ou metas permite 

que ele seja utilizado como um mecanismo para operacionalização do planejamento 

estratégico organizacional. Entretanto, o alcance desses objetivos está intimamente ligado 

à gerência do projeto que se propôs a alcançá-lo. A seguir, serão apresentadas algumas 

definições do que é gerência de projetos: 



gerência de projetos é o planejamento, programação e controle de uma série 

de tarefas integradas de forma a atingir, com êxito, os objetivos do projeto, 

para benefício dos envolvidos (KERZNER, 2001); 

o (PMBOK, 2004) define gerência de projetos como sendo a aplicação de 

conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas nas atividades do projeto 

com o objetivo de atender as suas necessidades; 

segundo MILOSEVIC (2003), a gerência de projetos é uma forma 

especializada de gerenciamento, similar a outras estratégias funcionais, que 

são utilizadas para alcançar uma série de objetivos de negócio, estratégias e 

atividades dentro de um cronograma e orçamento bem definidos. 

O uso de ferramentas e técnicas para gerência de projetos vem sendo amplamente 

difundido há anos, por vários guias e metodologias de gerência de projetos, como o 

Project Management Body of Knowledge - PMBOK (PMBOK, 2004), pela International 

Project Management Association - I P M A  (IPMA, 2006), além de,metodologias como o 

PRojects IN Controlled Environments - PRINCE2 (PRINCE2, 2002), entre outros. A 

difusão desses guias e metodologias pode ser considerada uma razão para que a taxa de 

sucesso em projetos venha crescendo a cada ano, conforme relatórios do Standish Group 

(STANDISHGROUPINTERNATIONAL, 2004). 

Projetos, por vezes, são confundidos com trabalho operacional. Projeto e trabalho 

operacional diferem principalmente pelo fato das operações serem contínuas e 

repetitivas, enquanto os projetos são temporários e exclusivos (PMBOK, 2004). Isso 

implica no fato dos objetivos de cada um serem distintos: os projetos atingem seu 

objetivo e em seguida terminam, enquanto o objetivo da operação contínua é manter o 

negócio. 

Outra característica importante do projeto é que, normalmente, ao seu término os 

recursos são realocados em outros projetos e/ou dispensados, fato que não se verifica nas 

atividades operacionais. Entretanto, Projetos e Trabalho Operacional também possuem 

características em comum, tais como: 



são realizados por pessoas; 

são restringidos por recursos limitados; e 

são planejados, executados e controlados. 

Os projetos são um meio de organizar atividades que não podem ser abordadas dentro 

dos limites operacionais normais da organização. São, portanto, frequentemente 

utilizados como um meio de se atingir o plano estratégico de uma organização, seja a 

equipe do projeto formada por funcionários da organização ou por um prestador de 

serviços contratado (PMBOK, 2004). 

2.4.2 Programas e gerência de programa 

Como destacado na seção anterior, os projetos representam um meio para se 

atingir o plano estratégico de uma organização. Entretanto, nem sempre a gerência de 

projetos, de maneira isolada, é o bastante para atingir alguns objetivos estratégicos numa 

organização, sendo necessária a utilização de estratégias mais adequadas a essas 

situações, como o agrupamento de projetos em programas. 

Segundo o PMI (2006b), Programa é um grupo de projetos relacionados, 

gerenciados de modo coordenado para a obtenção de benefícios e controle que não 

estariam disponíveis se eles fossem gerenciados individualmente. 

Um programa não representa um grande projeto que pode ser quebrado em 

subprojetos a fim de facilitar seu gerenciamento. Cada projeto de um programa deve ter 

ao menos um objetivo específico e deve trazer um benefício tangível e diferente dos 

demais, conforme mostra a Figura 2.5. 

O PMI (PMI, 2006b) define gerenciamento de programas como o gerenciamento 

coordenado e centralizado de um programa para atingir os benefícios e objetivos do plano 

estratégico. PRINCE2 (2002) define gerenciamento de programas como a coordenação, 

direção e implementação de uma série de projetos e atividades que juntas alcançam 

saídas e realizam benefícios, que são de importância estratégica para a organização. 



Portanto, a gerência de projetos está inserida num contexto mais amplo que envolve 

também a gerência de programas. 

PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA 

Ca<lotedaNai*.dlde 

Pianejammio 
Familiar 

Gerenciamento 
Projeto Saúde 

da Famllla 

I 1 - Melhoria da 
Qualidade de Vida dos 1 
Cidadáos; 

2 - Diminuição dos 
Custos do Governo 
Federal com Saúde em 
Longo Prazo; 

Figura 2.5 - Projetos que compõem um programa. Adaptado de (PMI, 2006b) 

2.4.3 Portfólio e gerência de portfólio 

Existem diversas definições para a palavra portfólio. Em marketing, por exemplo, 

a palavra "portfólio de trabalhos" é definida como o conjunto de marcas, produtos e 

serviços que uma empresa já produziu. Já em economia e finanças a expressão "portfólio 

de aplicações financeiras" representa um conjunto de investimentos ou ativos, mantidos 

por um investidor. 

A palavra portfólio nasceu em 1952, quando MARKOWlTZ (1952) propôs um 

trabalho pioneiro denominado teoria da otimização de portfólio. Essa teoria tinha como 

principal objetivo maximizar o retorno sobre o investimento para um determinado nível 

de riscos, através do balanceamento de suas aplicações. Partindo do princípio de que as 

aplicações variam de maneira distinta, Markowitz propôs a otimização dos investimentos, 

através da seleção de ativos utilizando a relação risco e retorno não só de uma aplicação 

de maneira isolada, mas de um conjunto de aplicações que iriam compor um portfólio de 

investimentos. 



Assim, a lucratividade final do portfólio de investimento passou a ser composta 

pela soma ponderada dos retornos de cada investimento e não mais por um só 

investimento de forma isolada, o que representou uma redução drástica dos riscos sobre 

os investimentos e, conseqüentemente, o aumento do retorno sobre os investimentos 

(MARKOWITZ, 1952). Anos depois, a mesma idéia de um portfólio de investimentos foi 

utilizada na área de gerência de projetos, mas dessa vez para minimizar os riscos sobre os 

investimentos em projetos, programas e portfólio, e maximizar o retorno sobre os 

investimentos. 

Na área de gerência de projetos, a palavra portfólio é utilizada para definir uma 

coleção de Projetos elou Programas e outros trabalhos que são agrupados juntos para 

facilitar a gerência efetiva do trabalho e para alcançar os objetivos estratégicos de 

negócio (PMI, 2006a). 

Os projetos, programas e outros trabalhos, se analisados de maneira isolada, 

representam o subconjunto de um portfólio, no qual um programa é composto por um 

subconjunto de projetos elou trabalhos operacionais e um portfólio é composto por um 

subconjunto de projetos, programas, portfólios e trabalhos operacionais, conforme mostra 

a Figura 2.6. Já o conceito de gerência de portfólio, possui diversas definições na 

literatura, destacando-se entre elas: 

gerência de portfólio é a gerência centralizada de um ou mais portfólios, os quais 

incluem a Identificação, Prisriização, Autorizaçiio, Gerência e Controle dos 

projetos, programas e outros trabalhos relacionados, para alcançar objetivos 

estratégicos específicos de negócio (PMI, 2006a); 

portfólio é uma abordagem para alcançar os objetivos estratégicos pela Seleqão, 

Priorização, Avaliação e Gerência de Projetos, Programas e outros trabalhos 

relacionados, baseados em seu Alinhamento e Contribuição aos objetivos e 

estratégias da organização (PMI, 2006a); 

gerência de portfólio é a gerência do portfólio de projetos para maximizar a 

contribuição deles na ajuda para a organização chegar ao sucesso (LEVINE, 

2007). 
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Figura 2.6 - Composição de um portfólio. Fonte: (PMI, 2006a) 

Assim como a gerência de programa, a gerência de portfólio está inserida num 

contexto mais amplo dentro de uma organização, relacionando-se com processos 

estratégicos e táticos, conforme mostra a Figura 2.7. 

No alto da pirâmide da Figura 2.7, as três primeiras linhas representam os 

processos estratégicos, que direcionarão todas as ações das organizações e gerarão o 

conjunto de objetivos e metas do planejamento estratégico. O meio da pirâmide, com o 

"planejamento e gerência de operações em alto nível" e a "Gerência de Portfólio", 

representa os processos que estabelecem as ações apropriadas para o alcance dos 

objetivos e metas. Os processos "Gerência de projetos e programas autorizados" e 

"Gerência de operações", na parte inferior do triângulo, garantem que as operações e 

portfólios são executados eficazmente e eficientemente (PMI, 2006a). 

A gerência de portfólio tem ganhado maior atenção nos últimos anos em 

decorrência das organizações estarem tratando suas atividades e trabalhos como projetos, 

programas ou portfólio (KILLEN, 2007). 



Figura 2.7 - A ligação entre a estratégia organizacional e a gerência de portfólio. 
Adaptado de (PMI, 2006a) 

A organização do trabalho como projetos, programa ou portfólio é denominada 

"projetização" e é o resultado de diversos fatores, tais como: i) o aumento do número de 

atividades colocadas dentro dos projetos, ii) o crescimento da complexidade dos projetos 

iii) o aumento da pressão pela taxa de sucesso dos projetos e iv) a disponibilidade cada 

vez maior de ferramentas de gerência de projetos (WEBB, 1994; CLELAND, 1999). 

Temas como a operacionalização do planejamento estratégico através da execução 

de projetos, o uso da tecnologia para atender às estratégias corporativas e a seleção de 

projetos para o desenvolvimento de novos produtos são relatados na literatura como os 

principais problemas tratados pela gerência de portfólio (KILLEN, 2007). 

Estudos de gerência de portfólio relacionados ao Desenvolvimento de Novos 

Produtos - NPD, podem ser encontrados em (COOPER, 2001), (COOPER, 1997a), 

(COOPER, 1997b) e (ALI, 1993), relacionados à pesquisa e desenvolvimento em 



(COOPER, 1998), (SCOTT, 2001) e (RINGUEST, 1999), relacionados à Tecnologia da 

informação em (MAIZLISH, 2005) e (REYCK B. DE, 2005). 

Áreas de interesse da gerência de portfólio 

Segundo KILLEN (2007), a literatura aborda a gerência de portfólio dentro de 4 

áreas de interesse principais, sendo i) a gerência de portfólio como um processo de 

tomada de decisão, ii) os objetivos da gerência de portfólio, iii) os efeitos da gerência de 

portfólio no ambiente organizacional, e, iv) as ferramentas e métodos para alcançar os 

objetivos da gerência de portfólio. 

i) A gerência de portfólio como um processo de tomada de decisão 

A literatura menciona diversas vezes a importância da tomada de decisão baseada 

na definição clara dos objetivos e metas e do continuo monitoramento e avaliação do 

desempenho do portfólio através da realização de seus objetivos e metas (REYCK B. DE, 

2005; MATHESON, 1998). 

Segundo KRISHNAN (2001), um processo de tomada de decisão deve envolver a 

identificação, minimização e diversificação dos riscos, além do entendimento e aceitação 

do balanceamento entre as diversas variáveis de um projeto. 

ii) Os objetivos da gerência de portfólio 

Segundo COOPER (1997a), a gerência de portfólio possui três objetivos 

principais, que são: i) maximizar o valor do portfólio, ii) selecionar os projetos com 

balanceamento correto e iii) relacionar o portfólio à estratégia de negócio da organiza~ão. 

Segundo KILLEN (2007), a literatura descreve outros objetivos e expectativas para a 

gerência de portfólio como, por exemplo, "selecionar o número correto ou adequado de 

projetos", mas nenhum deles tem a mesma atenção que os citados anteriormente. 



iii) Os efeitos da gerência de portfólio no ambiente organizacional 

Para que uma abordagem de gerência de portfólio seja aplicada numa 

organização, ela deve estruturar os projetos de maneira a agrupá-los, fornecendo uma 

visão holística. O uso de ferramentas é necessário para permitir uma visão holística e 

dinâmica do portfólio, permitindo sua contínua reavaliação e fornecendo aos tomadores 

de decisão informações sobre o que fazer com os projetos: se devem receber mais 

recursos, se devem ser encerrados, atrasados ou adiantados através da realocação de 

recursos (MCDONOUGH m, 2003). 

MATHESON (1998) acrescenta que a gerência de portfólio deve usar a estratégia 

para direcionar a tomada de decisões e a construção de seu processo e que a comunicação 

da estratégia é uma pré-condição para a execução da gerência de portfólio. 

COOPER (2001) destaca que a introdução de um processo formal de gerência de 

portfólio resultará em mais transparência, melhorias na comunicação e aderência nos 

resultados das decisões. 

Outra questão enfatizada por vários autores, como (KENDALL, 2003) e 

(LEVINE, 2007) é que comprometimento e envolvimento da gerência sênior é um 

importante fator de sucesso para a implantação da gerência de portfólio. 

iv) As ferramentas e métodos para gerência de portfólio 

Existem disponíveis diversas ferramentas e métodos para atender aos objetivos da 

gerência de portfólio, entre os quais se destacam: 

métodos de gerência de projetos: métodos e ferramentas específicos de 

gerência de projetos representam a espinha dorsal dos processos de 

gerência de portfólio, fornecendo e gerando dados requeridos para a 

efetiva tomada de decisão na gerência de portfólio (WIDEMAN, 2004); 

modelos de pontuação e classificação: nesses modelos os projetos são 

pontuados segundo critérios específicos e com a atribuição de pesos 



segundo a sua importância estratégica para a organização. A pontuação de 

cada projeto dará sua classificação dentro do portfólio (COOPER, 2001). 

O estabelecimento dos pesos pode ser feito de maneira informal ou 

utilizando métodos formais, como processos analíticos e hierárquicos ou o 

método Delphi (KILLEN, 2007); 

métodos financeiros: segundo KILLEN et al. (2006), os métodos 

financeiros são os mais utilizados para gerência de portfólio. Métodos 

financeiros tradicionais incluem modelos de fluxo de caixa descontado - 

NPV, de retorno sobre o investimento - ROI e de análise de payback; 

outros métodos financeiros incluem a análise de valor agregado, o índice 

de produtividade, entre outros; 

gerência do pipeline e o número correto de projetos: as ferramentas 

para gerência do pipeline de projetos focam-se em limitar o número de 

projetos, garantindo que os recursos não se sobrecarreguem (COOPER, 

2003); 

mapeamento do Portfólio: segundo KILLEN (2007), a tomada de 

decisão requer uma visão central de todos os projetos do portfólio. O 

mapeamento do portfólio, também chamado de gráfico de bolhas, 

representa projetos propostos em duas dimensões e que podem ser 

utilizados para facilitar a seleção e balanceamento do portfólio de 

projetos. COOPER (2000) acrescenta que as decisões de seleção 

normalmente são tomadas em reuniões utilizando os Mapas de portfólio e 

outros gráficos; 

métodos de alinhamento estratégico: segundo KILLEN (2007), existem 

diversos métodos disponíveis para fazer o alinhamento estratégico. 

COOPER (1997b) descreve um método no qual o orçamento da 

organização é dividido em "blocos ou áreas estratégicas" para que sejam 

utilizados em projetos estratégicos categorizados dentro dessas áreas. 

Segundo KILLEN (2007), isso garante que haja orçamento para as áreas 

de importância estratégica, ou seja, que estão alinhadas à estratégia. 

Posteriormente, os projetos serão avaliados segundo os modelos de 



pontuação e classificação, segundo critérios estratégicos como 

financeiros, de riscos, dificuldade técnica, inovação tecnológica, entre 

outros. Segundo LIBERATORE (1988), esse processo é útil para ligar a 

missão da organização aos objetivos, estratégias e à seleção de projetos; 

sojhare e aplicações de gerência de portfólio: segundo KILLEN 

(2007), existem diversos softwares de apoio ao processo de gerência de 

portfólio e seus fornecedores continuam a melhorar seus produtos. 

Entretanto, segundo COOPER (1993), muitas das funcionalidades das 

técnicas disponíveis nos sofhuares não são utilizadas porque são muito 

complexas ou exigem muitos dados e dão tratamento inadequado aos 

riscos. GHASEMZADEH (2000) reforça a afirmação de Cooper 

destacando a importância dos sistemas de tomada de decisão ter uma 

interface "mais amigável" apoiando interações entre os tomadores de 

decisão e os dados. 

2.4.4 A relação entre a estratégia e a gerência de portfólio 

A estratégia de negócio pode ser alcançada ou relacionada à gerência de portfólio 

através da seleção dos projetos adequados dentro do processo de alinhamento estratégico 

(SRIVANNABOON, 2006). Estudos sobre seleção e priorização de projetos como meio 

de obter o alinhamento estratégico são encontrados em (COOPER, 1998) e estudos sobre 

o balancemento de projetos em (N. ARCHER, 1999) e (COOPER, 1998). 

Assumindo que os executivos de uma organização já definiram a missão da 

empresa, as metas e as estratégias, o próximo passo é a identificação e detalhamento dos 

projetos especificas que atendem às estratégias. Esses projetos tornam-se candidatos a 

compor o portfólio de projetos da organização e esse mapeamento pode ser chamado de 

planejmento estratégico (YELIN, 2007). 

Aplicando os processos de gerência de projetos, um novo nível de detalhes é 

adicionado ao plano. Cada projeto candidato é definido com grande nível de detalhe em 

temos de saídas esperadas, recursos requeridos, estimativas de tempo de execução e 

orçamento (YELIN, 2007). 



A Figura 2.8 representa uma continuação da base da Figura 2.1, em que os 

objetivos já foram divididos em metas, as metas em estratégias e as estratégias em 

projetos. A correta execução dos projetos tende a atender as metas e, conseqüentemente, 

aos objetivos, missão e visão da empresa. Dessa maneira, a gerência de projetos se 

apresenta como um mecanismo facilitador do alcance do sucesso dos projetos, ou seja, 

um projeto bem gerenciado pode facilitar o alcance de uma ou mais metas e objetivos 

definidos no planejarnento estratégico. 

Entretanto, um dos grandes obstáculos que se opõe à execução dos projetos são as 

restrições de recursos das organizac$es no que se refere a recursos humanos e a recursos 

financeiros e de tempo, ou seja, não é possível executar todos os projetos candidatos a 

compor o portfólio, sendo necessária a seleção dos que trazem maior retorno. 

A escolha dos projetos que devem ser executados para atender as metas é uma 

decisão difícil para a operacionalização da estratégia, principalmente pelo fato de 

existirem diversas formas de se atender a um conjunto de metas, sendo algumas mais 

eficientes (trazem mais benefícios) e outras menos, e ainda algumas mais arriscadas 

(trazem mais riscos) e outras menos. 

Em um cenário ideal, em que a empresa tenha recursos para executar todos os 

projetos candidatos a atender um determinado conjunto de metas e objetivos, todos eles 

seriam atendidos. Entretanto, esta não é a realidade da maioria das empresas e a execução 

dos projetos é limitada por questões relacionadas a tempo, orçamento e recursos, entre 

outras restrições, forçando-as a limitar também o número de projetos executados ao 

mesmo tempo. 

Nesse caso a empresa necessita passar por um processo de avaliação das 

oportunidades. Esse processo funcionará como um funil e fornecerá como saída um 

conjunto de projetos estratégicos que expressam os que mais contribuem com o sucesso 

da organização, conforme mostra a Figura 2.9. 



Figura 2.8 - Relação entre o planejamento estratégico e a gerência de projetos (YELIN, 
2007). 

Os critérios de avaliação de oportunidade variam de empresa para empresa e 

podem envolver uma série de atividades como a classificação dos projetos segundo seus 

benefícios e riscos, seu alinhamento estratégico, além do balanceamento entre áreas de 

investimentos distintas. 

2.4.5 O Padrão para gerência de portfólio do PMI 

A crescente utilização da gerência de portfólio como disciplina no processo de 

tomada de decisão estratégica dentro das organizações gerou a demanda do 

desenvolvimento de um padrão que reunisse as melhores práticas dessa disciplina. 
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Figura 2.9 - Processo de avaliação de oportunidades (YELIN, 2007). 

Atento a essa tendência o Project Management Institute (PMI) lançou, em 

meados de 2006, um padrão para gerência de portfólio denominado The Standard for 

Portfólio Management (PMI, 2006a). Assim, como o Project Management Body of 

Knowledge - PMBOK (PMBOK, 2004), também desenvolvido pelo PMI, esse novo 

padrão é composto de grupos de processos os quais possuem um conjunto de processos 

que se relacionam entre si através de suas entradas, saídas ferramentas e técnicas. 

Segundo o PMI (2006a), os dois grupos de processos são: 

00 alinhamento estratégico: este grupo de processos identifica o que será 

gerenciado no portfólio e em quais categorias, bem como os elementos que serão 

avaliados e escolhidos para inclusão ou não em um dado portfólio de projetos. 

Esse grupo de processos é composto dos seguintes processos: 

o identificaqão: fornece ferramentas e técnicas que objetivam ajudar a 

organização a produzir uma lista de componentes, caracterizados por um 

conjunto comum de "descrições-chave" que serão utilizadas 

posteriormente para comparação, evolução e seleção de componentes. 



o categorização: fornece ferramentas e técnicas que objetivam ajudar a 

organização na avaliação dos componentes pela atribuição de categorias 

predetemiinadas. Isso ajuda a comparar componentes que tratam 

necessidades similares elou preocupações estratégicas. A categorização 

também facilita o posterior balanceamento do portfólio, garantindo que os 

componentes sejam selecionados e gerenciados dentro de um conjunto de 

categorias que trata os objetivos estratégicos da organização. 

o avaliação: fornece ferramentas e técnicas que objetivam facilitar a 

avaliação e comparação dos componentes categorizados sob as 

considerações feitas para, eventualmente, recomendar aqueles que devem 

ser selecionados para a priorização e inclusão no portfólio balanceado. 

o seleção: fornece ferramentas e técnicas que objetivam a reduzir 

eficientemente, se possível, o número de componentes que serão 

priorizados e incluídos num portfólio balanceado. 

o priorização: fornece ferramentas e técnicas que objetivam escolher 

eficientemente, se possível, quais componentes serão priorizados sobre 

outros para serem planejados e incluídos no momento correto num 

portfólio balanceado. 

o balanceamento do portfólio: fornece ferramentas e técnicas que 

objetivam selecionar e implementar um portfólio eficientemente, 

garantindo o melhor alinhamento possível com o planejamento 

estratégico. Os componentes de um portfólio podem ser balanceados 

dentro de uma mesma categoria. 

o autorização: fornece ferramentas e técnicas que objetivam comunicar 

eficientemente a decisão a respeito dos componentes incluídos num 

portfólio balanceado, atribuindo papéis, responsabilidades e marcos de 

desempenho para sua implementação e monitoramento; 

monitoramento: este grupo de processos envolve a revisão de indicadores de 

desempenho dos componentes aprovados periodicamente, para garantirlconfirmar 

o alinhamento dos componentes com os objetivos estratégicos da organização. 

Esse grupo de processos é composto dos seguintes processos: 



o revisão e relatório do portfólio: fornece ferramentas e técnicas 

necessárias para elaboração de relatórios periódicos, para apoiar o 

monitoramento eficientemente do portfólio, garantindo que ele ainda 

esteja balanceado bem como que cada projeto permaneça alinhado e com 

o desempenho esperado. 

o mudanças estratégicas: fornece ferramentas e técnicas necessárias para 

rastrear e identificar mudanças estratégicas eficientes, bem como 

determinar o que deve ser feito quando elas ocorrerem. 

Esses processos relacionam-se entre si através de suas entradas e saídas e são 

executados por perfis de diferentes áreas e níveis hierárquicos de uma organização, 

conforme mostra a Figura 2.10, a qual mostra também que todos os processos, nos mais 

diversos níveis hierárquicos da empresa, precisam estar alinhados entre si, ou seja, a 

entrada do processo subsequente é sempre a saída do processo anterior. 

I Relacionamento entre os processos de gerência de portfólio. Fonte [The Sfandard for Porffolio Management, 20061 

Figura 2.10 - Relacionamento entre os processos de gerência de portfólio. Fonte: (PMI, 
2006a) 

2.4.6 A gerência de portfólio na ISO/IEC 12207:2008 

A norma (ISOlIEC12207, 1995) provê uma estrutura comum para padronizar os 

termos utilizados no ciclo de vida do software, desde a concepção de idéias até a 

descontinuação do mesmo. A estrutura apresentada na norma é composta por processos, 

atividades e tarefas que podem ser aplicadas durante o fornecimento, o desenvolvimento, 



a operação e a manutenção de produtos de sofhuare e durante a aquisição de um sistema 

que contém sofhuare, de um produto de software independente ou de um serviço de 

sofhuare. 

Os processos, as atividades e as tarefas apresentados na norma podem ser 

adaptados para uma organização, para um projeto ou aplicagão, específicos, sendo a 

adaptação uma supressão de processos, atividades e tarefas não aplicáveis. Apesar de 

descrever a arquitetura dos processos de ciclo de vida do sofhuare, a norma não 

especifica os detalhes de como irnplementar ou executar as atividades e tarefas incluídas 

nos processos. 

Uma emenda da norma ISO/IEC 12207 foi publicada em 2002 (ISO/IEC12207, 

2002) devido à evolução natural da Engenharia de Sofhuare ao longo do tempo, às 

observações de seus usuários e, também, à necessidade de sua adequação à norma 

ISO/IEC 15504 (ISO/IEC15504, 2002) que trata da avaliação de processos de sofhuare. 

Foram levantadas questões em relação à granularidade dos processos na norma ISO/IEC 

12207 devido à dificuldade em pontuar os processos com a finalidade de avaliá-los e 

melhorá-los. Para resolver este problema de granularidade, os processos foram definidos 

na evolução da norma através de um propósito e uma lista de resultados esperados. 

Uma segunda emenda da norma ISO/IEC 12207 foi publicada em 2004 

(ISO/IEC12207, 2004) devido a problemas técnicos e editoriais encontrados nas edições 

anteriores. Declarações de propósito e resultados de vários processos identificados no 

escopo da primeira evolução foram detalhadas e corrigidas. Com as duas revisões, novos 

processos foram definidos (Gerência de Ativos, Gerência de Pedidos de Mudança, 

Engenharia de Domínio, Recursos Humanos, Avaliação de Produto, Gerência de 

Programa de Reuso, Usabilidade) e outros foram expandidos (ISO/IEC12207,2008). 

Finalmente, em 2008, a norma ISO/IEC 12207 é novamente revisada e publicada 

em conjunto com a norma ISOIIEC 15288. Essa revisão tem o propósito de alinhar as 

duas normas internacionais para facilitar sua utilização em conjunto (ISO/IEC12207, 

2008). A nova versão da norma acrescentou novos processos, entre eles o de gerência de 

portfólio. 



O propósito do processo de gerência de portfólio na ISO/IEC 12207:2008 

(ISOlIEC12207, 2008) é o de iniciar e manter os projetos necessários, suficientes e 

adequados para o alcance dos objetivos estratégicos da organização. 

Esse processo compromete o investimento de fundos e recursos da organização, e 

estabelece a autoridade necessária para sancionar e selecionar os projetos. Ele executa a 

qualificação contínua dos projetos para confirmar se o investimento é justificável, ou para 

redirecionar a continuação de seus investimentos (ISO/IEC12207,2008). 

Como resultados esperados do sucesso da implementação do processo de Gerência de 

Portfólio de Projetos tem-se: 

a. as oportunidades de negócio, os investimentos ou necessidades são qualificados, 

priorizados e selecionados; 

b. recursos e orçamentos para cada projeto são identificados e alocados; 

c. a responsabilidade e a autoridade para a gerência dos projetos são definidas; 

d. compromissos do projeto e requisitos dos stakeholders são mantidos; e 

e. compromissos e requisitos, não acordados, dos stakeholders do projeto são 

redirecionados ou finalizados. 

A organização deve implementar as seguintes atividades e tarefas de acordo com 

as políticas e procedimentos organizacionais aplicáveis com respeito ao processo 

Gerência de Portfólio de Projetos: 

1. iniciação do projeto: essa atividade consiste das seguintes tarefas: 

1. a organização deve identificar, priorizar, selecionar e estabelecer novas 

oportunidades de negócio, parcerias ou empresas de maneira consistente 

com sua estratégia de negócio e planos de ação da organização; 

2. a organização deve definir responsabilidades e autoridades para cada 

projeto. 

3. a organização deve identificar as saídas esperadas dos projetos. 

4. a organização deve alocar recursos para a realização dos objetivos dos 

projetos. 

5. a organização deve identificar quaisquer interfaces multi-projetos que 

devem ser gerenciadas ou apoiadas pelo projeto. 



6. a organização deve especificar os requisitos de relatório e marcos de 

revisão do projeto, que governarão a sua execução. 

7. a organização deve autorizar o projeto para começar a sua execução. 

2. avaliação do portfólio: essa atividade consiste das seguintes tarefas: 

1. a organização deve avaliar continuamente seus projetos para confirmar 

que: 

a. os projetos estão progredindo e alcançando as metas estabelecidas. 

b. os projetos estão cumprindo com as diretivas de projeto. 

c. os projetos estão sendo conduzidos de acordo com os 

procedimentos e planos do ciclo de vida. 

d. os projetos permanecem viáveis conforme indicados, por exemplo, 

pela necessidade de um serviço, implementação viável de um 

produto, benefícios aceitáveis de um investimento. 

2. a organização deve atuar para continuar ou redirecionar projetos que estão 

com o progresso satisfatório, ou que espera-se que seu progresso seja 

satisfatório para uma direção apropriada; 

3. fechamento do projeto: essa atividade consiste das seguintes tarefas: 

1. a organização deve cancelar ou suspender projetos que trazem 

desvantagens ou riscos superiores aos benefícios à organização; 

2. depois da conclusão do contrato para produtos e serviços, a organização 

deve agir para encerrar os projetos através das políticas e procedimentos 

organizacionais e contratos. 

2.5 Balanced Score Card - BSC 

As medidas financeiras tradicionais funcionavam muito bem na era industrial, 

mas se analisadas de maneira isoladas tornam-se obsoletas, dado as novas necessidades 

de habilidades e competências necessárias para as empresas tornarem-se melhores 

( W L A N ,  1992). 

Os executivos seniores entendem que os sistemas de medidas organizacionais 

influenciam muito o comportamento dos gerentes e empregados da organização. Por isso, 



gerentes de projetos e pesquisadores têm tratado os problemas dos sistemas de gestão 

atuais; alguns focando em criar medidas financeiras mais relevantes, outros focando em 

medidas operacionais como tempo de ciclo de vida e número de defeitos. Entretanto, 

medidas isoladas podem não fornecer uma visão clara sobre o desempenho da 

organização fazendo com que ela perca o foco e a atenção em áreas críticas do negócio. 

Os gerentes querem um sistema de gestão balanceado, que trate ambas as medidas, 

financeiras e operacionais (KAPLAN, 1992). A fim de gerar esse sistema, depois de anos 

de pesquisas com 12 empresas, Norton e Kaplan desenvolveram o Balanced Score Card 

- BSC. 

O BSC fornece um conjunto de medidas que dão ao gerente sênior uma visão 

rápida e compreensiva do negócio. O BSC inclui medidas financeiras que refletem os 

resultados de ações tomadas no passado, e as complementam com medidas operacionais, 

tais como: satisfação do cliente, processos internos, inovação e melhoria organizacional, 

as quais direciónásão o seu desempenho financeiro futuro (KAPLAN, 1992). 

Dessa maneira, segundo KAPLAN (2000) o BSC mede o desempenho das 

empresas segundo suas quatro maiores perspectivas: 

perspectiva de clientes: muitas empresas tendem a incorporas o cliente na 

declaração de sua missão. Entretanto, a questão é como fazer com que isso 

seja uma prioridade para os gerentes. O BSC sugere que a declaração da 

missão seja tsaduzida em medidas que refletem fatores que realmente 

importam para o cliente. Como a expectativa do cliente falha dentro de 

quatro categorias: tempo, qualidade, desempenho e serviços e custos, as 

empresas precisam gerar objetivos para essas categorias e traduzir esses 

objetivos em medidas específicas (KAPLAN, 1992); 

perspectiva de processos internos: medidas baseadas nos clientes são 

importantes, mas elas devem ser traduzidas em medidas que indicam como 

a empresa deve fazer, internamente, para alcançar as expectativas dos 

clientes. Dessa maneira os processos, decisões e ações ocossidas dentro da 



empresa devem ser tomadas com o intuito de causar grande impacto na 

satisfação do cliente (KAPLAN, 1992). 

perspectiva de aprendizado e crescimento: as medidas baseadas em 

clientes e nos processos internos de negócio do BSC identificam os 

parâmetros que são considerados mais importantes para o sucesso 

competitivo da organização. Mas esses limites para o sucesso podem 

mudar. A competição global intensa que as empresas sofrem requer que 

elas façam melhorias contínuas nos seus produtos e processos existentes e 

que tenham a habilidade para introduzir novos produtos. As habilidades 

das empresas para inovar, melhorar, e aprender estão diretamente 

vinculadas ao seu valor. E é somente através da habilidade de lançar novos 

produtos, criar mais valor para seus clientes e melhorar a eficiência 

operacional continuamente que a empresa pode penetrar em novos 

mercados e aumentar receitas e margens, em suma, crescer e aumentar o 

valor para seus acionistas (KAPLAN, 1992); 

perspectiva financeira: as medidas de desempenho financeiro indicam se 

a implementa~ão e execução das estratégias da empresa, estão 

contribuindo para a sua melhoria. Objetivos financeiros típicos incluem 

lucratividade, crescimento e valor para os acionistas (KAPLAN, 1992). 

Resumindo, o BSC diz quais os conhecimentos, habilidades e o sistema 

necessário para que seus empregados (aprendizado - e crescimento) inovem e construam 

estratégias e capacidades corretas e eficientes (processos internos), que forneçam 

benefícios específicos ao mercado (aos clientes), os quais levarão a um aumento de valor 

para os acionistas (financeiro) (KAPLAN, 2000). 

2.6 Consideragões finais 

Este capítulo apresentou a revisão da literatura relacionada à gerência de portfólio 

e seu contexto, abordando: (i) o contexto do planejamento estratégico, (ii) o planejamento 

estratégico e a estratégia organizacional, (iii) o contexto da gerência de portfólio, onde 

foram abordados conceitos como projeto, programa, portfólio e a gerência de cada um 



deles, a ligação entre a estratégia e a gerência de portfólio, além do padrão para a 

gerência de portfólio do PMI e o processo de gerência de portfólio da ISOIIEC 

12207:2008 (ISO/IEC12207,2008) e (iv) os conceitos a respeito do Balanced Score Card 

- BSC e como ele pode ser utilizado para gestão organizacional. 

No próximo capítulo é apresentada a abordagem proposta para gerência de 

portfólio. 



CAPÍTULO 3 - UMA ABORDAGEM PARA GERÊNCIA 

ESTRATÉGICA DE PORTFOLIO: FOCO NA SELEÇÃO 

DE PRO JETOS 

Este capítulo descreve a proposta desta dissertação para gerência 

estratégica de portfólio. A abordagem proposta envolve processos para: i)  

definição das regras de governança do portfólio, ii) identificação e descrição 

dos projetos, iii) seleção e priorização de projetos e balanceamento do 

portfólio, iv) manutenção dos projetos no portfólio e v) encerramentos dos 

projetos e entrega dos beneficias. 

Segundo o PMIRJ (2004), a gerência de projetos moderna apresenta uma nova 

proposta de gerenciamento de projetos e sua penetração nas empresas pode ser percebida 

através de ondas. A primeira, denominada onda da expansão ocorreu entre 1995 e 2005 e 

tinha como propósito o tratamento de questões básicas de gerência de projetos, através da 

adoção do Project Management Body of Knowledge - PMBOK:2004 (PMBOK, 2004), 

proposto pelo PMI. Essa primeira onda visava a obter sucesso nos projetos, através da 

gerência correta dos projetos. 

Atualmente existem evidências que indicam que a taxa de sucesso em projetos de 

software aumentou entre 1995 e 2005. Estudos realizados pelo Standish Group, no ano de 

1995, mostraram que 16% dos projetos estudados tiveram sucesso 

(STANDISHGROUPINTERNATIONAL, 1999). Estudos mais recentes, também 

realizados pelo Standish Group, no ano de 2004, mostraram um aumento da taxa de 

sucesso dos projetos para 29% (RUBINSTEIN, 2007). 



Segundo MAXIMIANO (2005) uma segunda onda no gerenciamento de projetos 

começou a ser constituída a partir de 2005, e essa onda além de cumprir os requisitos da 

primeira, deverá produzir mais resultados por tratar-se de uma onda cujo foco será a 

eficácia. 

Segundo o PMIIRJ (2004), em busca da eficácia no gerenciamento de projetos, 

será necessário promover o alinhamento estratégico, que pode ser atingindo através de 

uma adequada gestão da carteira (postfólio) de projetos, da implementação de uma 

estsutura apropriada (estratégica) na foma de escritórios de projeto e da construção de 

competências e de maturidade em gestão de projetos em âmbito organizacional. Um dos 

principais objetivos da segunda onda é permitir a gerência dos projetos considerados 

"corretos", ou seja, os projetos que são considerados alinhados à estratégia da 

organização e que estão dentro de um portfólio balanceado. 

A segunda onda de gerenciamento de projetos é tipoiada por modelos como o 

OPM3:2003 (OPM3, 2003), pelo padrão de gerenciamento de progsamas do PMI (PMI, 

2006b), pelo padrão de gerência de postfólio do PMI (PMI, 2006a), pelo PMBOK:2004 

(PMBOK, 2004), na área de software pelo processo de gerenciamento de postfólio da 

norma ISO/IEC 12207:2008 (ISO/IEC 12207, 2008), além de outras abordagens 

destacadas no capítulo 2. 

O escopo deste trabalho é propor uma abordagem para apoiar organizações na 

gerência estratégica de postfólio. 

3.2 Uma proposta para gerência estratégica de portfólio 

Uma abordagem para auxiliar as instituições na gerência estratégica de portfólio, 

através da definição de regras de governança do postfólio, da seleção e priorização dos 

projetos alinhados à estratégia organizacional, do balanceamento do portfólio e 

manutenção dos projetos que permanecem alinhados, foi desenvolvida no escopo deste 

trabalho. A abordagem foi definida com base nas melhores práticas de gerência de 

projetos PMBOK:2004 (PMBOK, 2004), programa (PMI, 2006b) e portfólio (PMI, 

2006a) do PMI, além do processo de gerenciamento de Postfólio de Projetos da norma 



ISO/IEC 12.207:2008 (ISO/IEC12207, 2008) e demais literaturas destacadas no capítulo 

2. 

A abordagem baseia-se nos dois grupos de processos de gerenciamento de 

portfólio definidos para gerência de portfólio do PMI (PMI, 2006a), detalhados no 

capítulo 2, a saber: (i) processos de alinhamento estratégico, (ii) processos de 

monitoramento e controle do portfólio. Entretanto, a abordagem inclui também dois 

processos da gerência executiva: (i) Objetivos estratégicos e (ii) Governança, e quatro 

processos da gerência de programas e projeto: (i) Projeto autorizado, (ii) Gerência de 

Programas / Projetos, (iii) Medidas de desempenho e (iv) Fechamento de Programa 1 

Projeto, destacados na Figura 3.1. 

1 Relacionamento entre os processos de gerência de porífólio. Fonte [The Standard for Porffolio Management, 20061 

Figura 3.1 - Relacionamento entre os processos da gerência de portfólio. Fonte: Padrão 
de gerenciamento de portfólio (PMI, 2006a). 

A abordagem proposta no presente trabalho é composta por 5 componentes: 

Estabelecimento da gerência estratégica de portfólio, Identificação e categorização dos 

projetos, Seleção dos projetos (Decisões táticas de portfólio), Manutenção do pipelinel, 

Encerramento dos projetos e entrega dos benefícios, conforme mostra a Figura 3.2. 

Com base nos processos definidos para gerência de portfólio pelo PMI (PMI, 

2006a), e o processo "portfólio de projetos" da norma ISO/IEC 12207:2008 

Pipeline é o conjunto de projetos aprovados que estão em execução no portfólio. 



(ISO/IEC12207, 2008) e demais bibliografia consultada e descrita no capítulo 2, os 

seguintes requisitos foram definidos para a abordagem proposta: 

i) 

ii) 

iii) 

iv) 

v) 

vi) 

vii) 

viii) 

ix) 

x) 

Xi) 

xii) 

permitir a manutenção de áreas ou categorias de investimentos, com seus 

respectivos percentuais de investimento desejado, para que sejam utilizadas 

como categorias de investimento para os projetos; 

permitir a manutenção de subáreas ou subcategorias de investimentos, com 

seus respectivos percentuais de investimento desejado, para que sejam 

utilizadas como categorias de investimento para os projetos; 

permitir a manutenção de objetivos de curto, médio e longo prazo para a 

organização; 

permitir a manutenção de metas de curto, médio e longo prazo, para cada 

objetivo definido; 

permitir a definição de critérios de avaliação dos projetos e a parametrização 

de seus pesos, respeitando a cultura organizacional; 

permitir a parametrização dos pesos dos indicadores de desempenho dos 

projetos; 

permitir a parametrizagão dos desvios toleráveis nos indicadores de 

desempenho dos projetos; 

permitir a identificação e detalhamento dos projetos candidatos a compor o 

portfólio da organização; 

permitir a avaliação dos benefícios e riscos dos projetos candidatos a compor 

o portfólio da organização, segundo os critérios de seleção e seus respectivos 

pesos pré-definidos pelos executivos da organização; 

permitir a priorização dos projetos por áreas ou categorias de investimentos, 

segundo a avaliação dos gerentes de portfólio; 

permitir o balanceamento do portfólio através do mapa de investimento 

desejado, gerado a partir das áreas ou categorias de investimento desejado e 

dos recursos alocados aos projetos já aprovados dentro de cada área ou 

categoria de investimento; 

permitir a avaliação periódica de cada um dos projetos aprovados, segundo os 

critérios de seleção (benefícios e riscos) que motivaram sua aprovagão, 



Xui) 

xiv) 

xv) 

xvi) 

xvii) 

garantindo que eles permaneçam alinhados aos objetivos estratégicos 

organizacionais; 

permitir a tomada de ações corretivas quando os indicadores de desempenho 

dos projetos se desviarem do planejado; 

permitir a avaliação periódica do portfólio de projetos, com base nos 

indicadores de desempenho dos projetos, de forma a garantir que eles sejam 

gerenciados corretamente; 

permitir a tomada de ações corretivas quando os indicadores de desempenho 

dos projetos se desviarem do planejado; 

permitir a tomada de ações corretivas quando os critérios de seleção dos 

projetos se desviarem do planejado; 

permitir o fechamento dos projetos e o registro dos 

alcançados e lições aprendidas. 

Com base nos requisitos acima identificados, para apoiar 

realizar a gerência estratégica de portfólio os componentes da 

objetivos e metas 

as organizações a 

abordagem foram 

definidos, com seus propósitos e objetivos específicos, como pode ser observado na 

figura 3.2 e são detalhados a seguir. 

3.2.1 O componente "Estabelecimento das Regras de Governança do Portfólio" 

O propósito desse componente é estabelecer critérios claros de governança do 

portfólio (a estratégia da organização), a fim de facilitar a seleção, priorização e 

balanceamento dos projetos candidatos a compor o portfólio da organização. 

Esse componente deverá ser executado em duas situações: i) quando o portfólio é 

criado e a estratégia de gerência do portfólio deve ser estabelecida; ou ii) quando alguma 

estratégia for alterada e parte das regras de governança do portfólio devem ser revistas. 

Se alguma regra de governança, objetivos ou metas for alterada, todo o portfólio 

deverá ser revisto, para garantir que os projetos continuem alinhados à estratégia 

organizacional e que o portfólio permanece balanceado. 
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Figura 3.2 - Componentes da Abordagem Proposta. 



O componente "Estabelecimento das Regras de Governança do Portfólio" deve 

ser executado com o objetivo de: 

i) 

ii) 

iii) 

iv) 

identificar e registrar áreas e subáreas de investimentos: áreas de 

investimento são categorias ou "frentes de trabalho" nas quais a empresa 

deseja investir seus recursos a fim de atingir determinadas metas e objetivos. 

Áreas de investimento podem ser, por exemplo, áreas de negócio de uma 

empresa, ou categorias de projetos (projetos de melhoria continua de 

processos, projetos que visam aumento da lucratividade, projetos que visam o 

aumento da participação no mercado). A identificação das áreas de 

investimento permitirá a geração do mapa de investimento desejado e servirá 

para categorização e balanceamento do portfólio; 

registrar objetivos e metas estratégicas: os objetivos e metas representam a 

tradução da visão e missão da empresa e devem ser identificados para o curto, 

médio e longo prazo dentro das 4 dimensões do BSC; 

identificar e registrar categorias e benefícios-padrão: benefícios-padrão 

representam os critérios que serão pontuados na avaliação dos projetos 

candidatos a compor o portfólio. Representam, também, os benefícios 

esperados pela execução dos projetos e serão organizados por categorias, para 

que possam ser gerados indicadores de benefícios por categoria. Os 

benefícios-padrão permitirão a avaliação, classificação e alinhamento 

estratégico dos projetos; 

parametrizar Score Cards de decisões estratégicas de portfólio e de 

indicadores de desempenho de gerência de projetos: o monitoramento e 

controle do pipeline de projetos e a tomada de decisão sobre a manutenção, 

realocação ou cancelamento dos investimentos será realizada baseando-se em 

dois fatores: i) na re-avaliação do alinhamento estratégico dos projetos, 

segundo os critérios estabelecidos no item (iii), e na "saúde" dos projetos, que 

será definida pelos indicadores de acompanhamento deles e pelo peso 

atribuído a cada indicador; 



v) parametrizar quadrantes dos gráficos de benefícios e riscos: uma das 

técnicas propostas para avaliação dos projetos é análise de seus benefícios e 

riscos esperados pela sua execução. Dessa maneira é proposto um gráfico que 

indique a pontuação final de benefícios e riscos dos projetos candidatos. Esse 

gráfico deve ser parametrizado a fim de indicar a tolerância a risco e 

benefícios da organização, indicando a recomendação de uma decisão de 

aprovação ou reprovação do projeto, segundo sua posição de benefício e risco 

nesse gráfico. 

3.2.2 O componente "Identificação, Descrição e Categorização dos Projetos" 

O componente "Identificação e categorização dos projetos" tem o propósito de 

coletar informações sobre os projetos para facilitar a sua categoriza@o dentro de alguma 

área de investimento e avaliação nos componentes posteriores. 

Esse componente será executado sempre que um novo projeto se candidatar a 

compor o portfólio. Seus objetivos são: 

i) prover uma lista de projetos candidatos a compor o portfólio da 

organização; 

ii) prover a descrição dos projetos candidatos, com informações sobre os 

principais objetivos, o esforço, os custos, o cronograma e os recursos 

requeridos para sua execução. 

3.2.3 O componente "Seleção dos Projetos" 

O propósito deste componente é selecionar os projetos alinhados para a 

organização (maior retorno e menor risco), através da pontuação dos critérios de seleção 

(benefícios-padrão e riscos), e balancear o portfólio, através do mapa de investimento 

desejado. 

Assim como no componente anterior, esse componente será executado sempre 

que surgir um novo projeto candidato para compor o portfólio da empresa. 



O componente "Seleção dos projetos" deve ser executado com o objetivo de: 

i) 

ii) 

iii) 

iv) 

v> 

vi) 

vii) 

atribuir uma pontuação para os critérios de seleção dos projetos 

(benefícios-padrão): a fim de evitar o viés presente nas avaliações, 

cada projeto será avaliado segundo os mesmos critérios, definidos no 

componente "Estabelecimento das regras de governança do portfólio"; 

atribuir uma probabilidade e um impacto de não alcançar cada 

critério de seleção pontuado (riscos dos projetos): assim como os 

benefícios, os critérios de risco pontuados também serão iguais para 

todos os projetos; 

obter a classificação dos projetos, segundo seus benefícios, por 

área ou categoria de investimento: a classificação será dada segundo 

as pontuações atribuídas a cada um dos critérios de seleção 

(benefícios-padrão), multiplicados pelo peso de cada critério, por 

áreas de investimento; 

obter a classificação dos projetos, segundo seus riscos, por área ou 

categoria de investimento: a classificação será dada segundo a 

exposição dos projetos aos riscos, que é dada pelas probabilidades e 

impactos atribuídos a cada um dos critérios de seleção (riscos-padrão), 

multiplicados pelo peso de cada critério, por áreas de investimento; 

selecionar os projetos prioritários para realizar o balanceamento 

do portfólio: os projetos alinhados ou priorizados serão selecionados 

para serem balanceados; 

balancear o portfólio: com base no percentual desejado de 

investimento para as áreas ou categorias de investimento, os projetos 

serão aprovados ou não, gerando assim um portfólio balanceado; 

aprovar componentes alinhados e balanceados para o pipeline: os 

projetos que passarem pela avaliação de seus benefícios e riscos e que 

forem balanceados serão aprovados para compor o portfólio de 

projetos. 



3.2.4 O componente "Manutenção do Pipeline" 

O propósito desse componente é gerenciar os projetos da organização, segundo os 

critérios que justificaram sua aprovação (benefícios e riscos), e monitorar os indicadores 

de sucesso dos projetos, através de uma visão consolidada do portfólio da organização. 

Depois de aprovado no componente anterior, cada projeto é autorizado a iniciar 

sua execução através da disponibilização de recursos para tal. A execução dos projetos 

deve ser acompanhada por revisões periódicas dos critérios que justificaram sua 

aprovação, a fim de que os critérios estabelecidos sejam mantidos. 

A composição da visão consolidada dos indicadores dar-se-á através dos pesos 

atribuídos pela diretoria no componente "Definição da Gerência Estratégica de 

Portfólio". A Figura 3.3 exibe os indicadores que serão utilizados para indicar o sucesso 

do projeto. 

Indicadores de 
Sucesso do Projeto 

Figura 3.3 - Indicadores de sucesso dos projetos. Adaptado de (LEVIN, 2002). 

O componente "Manutenção do Pipeline" de projetos deve ser executado com o 

objetivo de: 

i> fornecer uma visão consolidada dos indicadores dos projetos do 

portfólio para: 

o Executivos e gerentes de portfólio da organização: os 

executivos e gerentes de portfólio da organização terão acesso a 

informações estratégicas como o atendimento dos objetivos e 

metas, os indicadores de benefícios e riscos dos projetos e 



indicadores da "saúde" dos projetos, os quais são descritos a 

seguir: 

exibir relatório de metas: conforme os projetos vão sendo 

executados, metas e objetivos vão sendo atingidos e essas 

informações devem estar disponíveis aos executivos da 

organização; 

indicadores dos benefícios e riscos dos projetos: todos os 

projetos devem ser reavaliados continuamente para garantir 

que os critérios que proporcionaram sua provação 

permaneçam válidos; 

indicadores dos gerentes de projetos: os indicadores 

relacionados à seleção dos projetos garantem à organização 

que ela está executando os projetos "corretos". Os 

indicadores de desempenho ou de sucesso dos projetos 

indicam se os projetos considerados "corretos" estão sendo 

executados "corretamente", ou seja, se as restrições de 

tempo, custo, escopo e qualidade estão sendo cumpridas; 

o Gerentes de Projetos: os gerentes de projetos deverão ter acesso 

aos indicadores de desempenho dos projetos que eles gerenciam 

como, por exemplo: 

indicadores de escopo; 

a indicadores de qualidade; 

indicadores de cronograma; 

indicadores de custo; 

indicadores de risco; 

indicadores de satisfa~ão do cliente; 

indicadores de moral da equipe; 



3.2.5 O componente "Encerramento ou Cancelamento de Projetos" 

O propósito desse componente é registrar os dados de entrega dos benefícios dos 

projetos que foram executados dentro da organização, tais como o percentual de alcance 

de metas e objetivos, além das lições aprendidas. 

Esse componente deve apoiar a atualização do planejamento estratégico, 

apontando a necessidade de novas iniciativas para o alcance de determinados objetivos e 

metas organizacionais que não foram alcançados pela execução dos projetos. 

O componente "Encerramento ou Cancelamento de Projetos" deve ser executado 

com o objetivo de: 

i) informar quais metas e objetivos foram atingidos: com a 

finalização ou cancelamento dos projetos espera-se que objetivos e 

metas sejam atingidos e deve-se, nesse momento, registrar o quão 

atingido foram, ou seja, o percentual de realização; 

ii) armazenar lições aprendidas: deve-se registrar as lições aprendidas 

com os projetos encerrados ou cancelados; 

iii) encerrar formalmente o projeto: finalmente, deve-se encerrar o 

projeto e liberar a equipe para novos projetos a serem aprovados. 

3.3 Processo de Gerência de Portfólio 

Um processo foi definido para apoiar a abordagem proposta e auxiliar as 

organizagões na realiza~ão da gerência estratégica de portfólio, com as atividades que 

devem ser seguidas para definir as regras de govemança da organização, selecionar e 

priorizar os projetos, balancear o portfólio, manter os projetos no pipeline e encerrar os 

projetos. 

O processo foi dividido em cinco fases e, para cada fase, um subprocesso foi 

definido, como pode ser observado na Figura 3.4 e está explicado nas subseções 

seguintes. A nota~ão definida em (AGUIAR e ROUILLER, 2004) foi utilizada para 

representar os subprocessos. 
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Figura 3.4 - Subprocessos da abordagem proposta. 

Para facilitar a identificação das atividades entre os subprocessos foi atribuído um 

código que os diferencia. Cada atividade de um dado processo será composta por 3 

dígitos, sendo o primeiro identificador do subprocesso, o segundo identificador da 

atividade e o terceiro identificador da tarefa. Cada dígito identificador será acrescido de 

uma unidade para cada novo subprocesso, atividade (de um mesmo subprocesso) ou 

tarefa (de uma mesma atividade). Os identificadores das tarefas serão zerados sempre que 

mudarmos de atividade e os identificadores das atividades serão zerados sempre que 

mudarmos de subprocesso. 

Nas próximas seções deste capítulo serão descritos cada um dos subprocessos e 

atividades, nas quais serão detalhadas todas as tarefas. No anexo I são destacados os 

responsáveis, participantes, pré-atividades, artefatos requeridos e artefatos gerados para 

cada tarefa dos subprocessos. 

3.3.1 Subprocesso "Estabelecer Gerência Estratégica de Portfólio" 

Para atender aos objetivos descritos no componente "Estabelecimento da gerência 

Estratégica de Portfólio", este subprocesso foi dividido nas seguintes atividades: 

r definir objetivos e áreas de investimento organizacionais; 

r registrar benefícios padrões e parametrizar Score Cards e indicadores; 

r parametrizar gráfico de riscos x benefícios. 



A Figura 3.5 mostra o presente subprocesso, com suas atividades, tarefas, 

artefatos requeridos e gerados. 

A seguir, cada atividade deste subprocesso será detalhada, destacando-se qual o 

propósito de sua execução e tarefas. 

3.3.1.1 Atividade "Definir Objetivos e Áreas de Investimento Organizacionais" 

O propósito dessa atividade é definir um mapa de investimento estratégico 

desejado para a organização, através do registro das áreas e subáreas de investimento e 

dos objetivos e metas de curto, médio e longo prazo para cada área e subárea de 

investimento. 

O mapa de investimentos estratégico desejado é gerado com o objetivo de indicar 

em quais áreas e subáreas os investimentos devem ser segmentados e em quais 

proporções. A definição dos objetivos e metas organizacionais por área de investimento, 

facilitará a atribuição do percentual de investimento desejado para alcance dos objetivos e 

metas nas áreas e subáreas de investimento. 

Os objetivos e metas são registrados durante a execução deste subprocesso e serão 

utilizados para classificar os projetos como estratégias de curto, médio e longo prazo, no 

subprocesso "Identificar e Categorizar Projetos". Serão utilizados, ainda, no subprocesso 

"Selecionar Projetos (Decisões Táticas de Portfólio)" para facilitar a seleção de projetos, 

onde serão exibidos os projetos já existentes para obter determinados objetivos e metas. 

Serão utilizados, também, no subprocesso "Entregar Benefícios", em que o 

gerente de portfólio indicará se o projeto alcançou os objetivos ou metas propostos e o 

quanto de cada meta ou objetivo foi atingido. 
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Figura 3.5 - Subprocesso "Estabelecer Gerência Estratégica de Portfólio". 



Com base nessas informações, relatórios executivos sobre a realização dos objetivos e 
metas serão gerados, conforme mostra o exemplo da Figura 3.6. 

Metas alcançadas 

1 

Médio Prazo 

Figura 3.6 - Relatório de realização de metas. 

Tarefa "Reunir para Realizar o Planejamento Estratégico" 

Um dos artefatos de entrada mais importantes para a execução do processo é o 

planejamento estratégico. A presente estratégia necessita e gera itens pertinentes a um 

planejamento estratégico. Entretanto, não tem o objetivo de gerá-lo, e sim, de utilizar um 

previamente preparado. Assim, uma das premissas para a execução das atividades desse 

processo é a existência de um planejamento estratégico que será utilizado como entrada 

para as demais atividades. Portanto, essa primeira tarefa tem o intuito de destacar a 

necessidade de geração do planejamento estratégico. 

Tarefa "Registrar Áreas e Subáreas de Investimento" 

Uma empresa que possui várias áreas de negócio deve registrá-las, nessa tarefa, 

para que possa, no futuro, determinar seus objetivos e metas estratégicas, além de 

determinar a quantidade de recursos que deseja investir em cada uma delas. 

Cada área de investimento poderá ou não ser composta por um conjunto de 

subáreas de investimentos. As subáreas de investimento têm o intuito de permitir a 

segmentação de investimentos e iniciativas (projetos) dentro de uma mesma área de 

investimento. Hipoteticamente, uma empresa que possui duas áreas de negócio, fábrica 

de software e consultoria, pode segmentar os investimentos da fábrica de software em 



projetos que geram produtos, que geram serviços, de marketing, internos de melhoria 

continua, entre outros. Com os projetos identificados e segmentados por áreas de 

investimento é possível segmentar também as metas da organização, facilitando assim a 

obtenção dos objetivos estratégicos. Essa tarefa deve registrar as possíveis áreas e 

subáreas de investimento da organização. 

Tarefa "Identificar Objetivos e Metas por Áreas de Investimento" 

Depois de identificar e registrar as áreas de investimento desejadas e segmentá-las 

em subáreas de investimento, os executivos devem determinar quais os objetivos de cada 

área de investimento para o curto, médio e longo prazo. Os objetivos de cada área de 

investimento deverão, então, ser decompostos em uma ou mais metas, a fim de facilitar a 

avaliação do alinhamento estratégico dos projetos dentro da organização. Essa tarefa tem 

o intuito de registrar os objetivos e as metas planejados para as áreas de investimento 

para curto, médio e longo prazo. 

Tarefa "Defiir Percentuais de Investimentos por Áreas e Subáreas de 

Investimento" 

Depois de segmentar as áreas de investimento em subáreas de investimento, 

definir os objetivos e desdobrá-los em metas, deve-se proceder com a divisão dos 

recursos desejados por áreas e subáreas de investimento. Essa tarefa visa a definir os 

percentuais de investimentos desejados em cada área 1 subárea de investimento para, 

posteriormente, permitir a geração do mapa de investimento estratégico desejado. 

Tarefa "Gerar Mapa de Investimento Estratégico Desejado" 

Com base nas informações fornecidas pelos executivos da organização nas tarefas 

anteriores, é possível a geração do mapa de investimento estratégico desejado. O mapa de 

investimento estratégico desejado será confrontado posteriormente com o mapa de 

investimento estratégico real, no subprocesso "Selecionar Projetos (Decisões Táticas de 

Portfólio)" para permitir o balanceamento do portfólio com os projetos aprovados e, 

quando for necessário, re-balanceá-10 em decorrência de alguma mudança estratégica. 



O objetivo dessa tarefa é gerar um mapa semelhante ao mostrado no exemplo da 

Figura 3.7. 

Mapa de Investimento ico Desejado x Real 

7 - Mapa de Investimento Desejado por área e subárea de investimento. 

3.3.1.2 Aitividade "Registrar rões 1 Parametrizar SCs e Indicadores" 

O propósito dessa atividade é identificar e registrar os benefícios-padrão e 

parametrizar os Score Cards - SC's, dos benefícios-padrão e riscos dos projetos 

candidatos a compor o portfólio da organização. As categorias de benefícios-padrão e os 

benefícios-padrão representam os critérios de avaliação que os gerentes de portfólio 

pontuarão quando forem selecionar os projetos candidatos a compor o portfólio da 

organização. 

A fim de manter um padrão para as avaliações dos projetos candidatos a compor o 

portfólio, os executivos da empresa indicarão, dentre um conjunto de possíveis 

categorias, um conjunto de enefícios-padrão. Depois de definidas as ca 

benefícios-padrão, os benefícios-padrão serão cadastrados para, posteriormente, serem 

pontuados no subprocesso "Selecionar Projetos (Decisões Táticas de Portfólio)". A 

definição de benefícios-pa rão visa a eliminar o viés presente nas avaliações 



aprovação de projetos, fornecendo critérios claros para a definição do valor do projeto 

dentro da organiza@o, garantindo assim uma avaliação justa para todos os candidatos a 

compor o portfólio. 

Tarefa "Definir e Registrar Categorias de Benefícios-padrão e Benefícios- 

padrão" 

Baseando-se numa lista de possíveis categorias de benefícios-padrão, os 

executivos da organização devem definir e registrar quais categorias de benefícios-padrão 

serão utilizadas. Tanto as categorias quanto os benefícios-padrão serão utilizados na 

seleção de todos os projetos. 

Abaixo um exemplo de categorias e benefícios-padrão: 

Critérios de negócio: 

o lucratividade do projeto; 

o acréscimo de conhecimento para a organização; 

o potencial de replicação da solução; 

Critérios de mercado: 

o grau de inovação do produto gerado; 

o potencial de penetração do produto no mercado; 

Alinhamento estratégico: 

o aderência aos objetivos estratégicos da organização; 

o aderência às metas da organização; 

Tarefa "Definir Peso dos Benefícios e Riscos das Categorias e Benefícios- 

padrões" 

Cada benefício-padrão representa um critério que deverá ser avaliado na fase de seleção. 

Cada critério terá um peso diferente, atribuído pelos executivos da organização. Esse 

peso será utilizado como fator multiplicador no subprocesso "Selecionar Projetos 

(Decisões Táticas de Portfólio)", em que o gerente de portfólio atribuirá uma pontuação a 



cada benefício padrão, e com base nas pontuações e nos pesos será calculado o valor do 

projeto para a organização, conforme equação abaixo, adaptada de (PMI, 2006a): 

Onde: 

0 PFP1: representa a Pontuação do Benefício do Projeto; 

ICBPI à ICBPn: representam os indicadores de benefícios-padrão (ver 
atividade 1.2.4 para fórmula do indicador de benefício-padrão) 

O 1 à n: representa a quantidade de indicadores ou de categorias de 
benefícios-padrão; 

Para cada peso atribuído a um benefício-padrão, é atribuído um peso de igual 

valor para o risco atribuído as chances de atingir esse benefício-padrão. Assim, depois de 

o gerente de portfólio atribuir uma pontuação a cada benefício de cada categoria, no 

subprocesso "Selecionar Projetos", ele deve atribuir uma probabilidade e impacto para o 

risco do benefício ser atingido. Dessa maneira, haverá uma pontuação final para o risco 

de cada projeto que será o somatório do peso de cada benefício, multiplicado pela 

probabilidade e impacto de não se atingir o benefício, dividido pelo peso de cada 

benefício-padrão, conforme equação abaixo, adaptada de (PMI, 2006a): 

~ ( P ~ B I *  PBI* I B ~ +  P ~ B Z *  P B ~ *  I B ~ +  ......+ PeBn* P B ~  * I B ~ )  
w1= c PeBl+ PeB2 + ........ + PeBn 

Onde: 

am RP1: Risco do projeto P1; 

% PeB1 à PeBn: Peso do benefício 1 à n; 

s PBI à PBn: Probabilidade de ocorrência do risco ao benefício-padrão 1 à 
n; 

.r IBl à IBn: Impacto da ocorrência do risco ao benefício 1 à n; 



Tarefa "Definir Pontuação Mínima para os Indicadores de Benefícios das 

Categorias" 

Um das técnicas utilizadas para seleção de projetos no subprocesso "Selecionar 

Projetos" é a análise dos indicadores de benefícios-padrão. Projetos que não atingirem 

um valor mínimo estabelecido para determinadas categorias de benefícios-padrão 

deverão ser reprovados. 

Para facilitar a visualização dos indicadores, os mesmo deverão ser exibidos num 

gráfico de radar, como mostra o exemplo da Figura 3.8, em que o benefício mínimo 

atribuído nessa atividade é confrontado com a linha base de benefício do projeto no ato 

da avaliaçãc ). 
Indicadores de Benefícios-padrão 

Critérios de Negócio 

Crit. 

Crit. 

Critérios Técnicos I 
+ Benefícios Mínimos 

9Alinhamento estratégico I 

Satisfação dos Empregados 

Figura 3.8 - Gráfico de radar Valor Mínimo x Valor Baseline. Adaptado de (PMI, 
2006a). 

O indicador representa a pontuação formada pelo conjunto de benefícios-padrão 

da categoria e é calculado pela média ponderada dos benefícios-padrão e pesos, 

atribuídos, respectivamente, no processo "Estabelecer Gerência Estratégica de Portfólio" 

e "Selecionar Projetos (Decisões Táticas de Portfólio)". Assim, o indicador da categoria 

de benefícios é dado pela equação abaixo, adaptada de (PMI, 2006a): 



Onde: 

ICBPl: representa o indicador da categoria de benefício-padrão 1; 

bl  à bn: representam os benefícios-padrão da categoria de benefício- 

padrão 1 ; 

p l  à pn: representam os pesos dos benefícios padrões da categoria de 

benefício-padrão 1 ; 

Tarefa "Definir Peso dos Indicadores de Gerência de Projetos" 

O objetivo dessa tarefa é atribuir um peso para os indicadores de desempenho dos 

projetos. O peso de cada indicador será multiplicado pelo indicador, somado aos demais e 

dividido pelo peso de todos os demais. O resultado será o status final do projeto, no 

painel de controle da organização. 

Os indicadores de desempenho dos projetos que poderão ser considerados são: 

indicadores de escopo; 

indicadores de qualidade; 

indicadores de cronograma; 

indicadores de custo; 

indicadores de risco; 

indicadores de satisfagão do cliente; 

indicadores de moral da equipe. 

Tarefa "Definir Percentuais de Desvios dos Indicadores de Gerência de 

Projetos" 

Essa tarefa tem o objetivo de parametrizar os desvios toleráveis para cada 

indicador de desempenho de gerência de projetos. Os desvios serão indicados com três 

níveis de tolerância e para cada nível ultrapassado uma cor de um semáforo de 

acompanhamento dos projetos, no subprocesso "Manter Pipeline", se acenderá indicando 

que alguma ação preventiva ou corretiva deve ser tomada. 



3.3.1.3 Atividade "Parametrizar Gráfico de Riscos x Benefícios" 

O propósito dessa atividade é parametrizar os quadrantes do gráfico de riscos x 

benefícios, indicando quais quadrantes de benefícios e riscos devem ocupar cada um dos 

projetos, segundo suas pontuações. Conforme destacado anteriormente, um dos critérios 

para seleção dos projetos do portfólio será sua pontua@o, atribuída através da avaliação 

dos benefícios-padrão e dos riscos. Depois de a atribuição dessas pontuações, os projetos 

serão exibidos num gráfico com quatro quadrantes: i) bom para prosseguir, ii) mitigar 

riscos, iii) agregar benefícios e valores e v) repensar. Esse gráfico classificará os projetos 

dentro de um dos quadrantes existentes, baseando-se nas pontuações geradas pelos Score 

Cards de benefícios e riscos. 

Tarefa "Definir Pontuaqão (limites) dos Quadrantes de Benefícios e Riscos do 

Gráfico de (Benefícios x Riscos)" 

Essa tarefa possui dois objetivos: 

parametrizar a tolerância a riscos da organização, que corresponde ao eixo 

X do gráfico de quadrantes; e 

parametrizar a tolerância a benefícios da organização, que corresponde ao 

eixo Y do gráfico de quadrantes. 

Depois de calcular os benefícios e riscos finais dos projetos, no subprocesso 

Selecionar Projetos, eles serão exibidos nesse gráfico que indicará qual a decisão 

recomendada para cada projeto. 

3.3.2 Subprocesso "Identificar e Categorizar dos Projetos" 

Para atender aos objetivos descritos no componente identificação e 

"Categorização dos Projetos", esse subprocesso foi dividido nas seguintes atividades: 

Identificar proj etos; 

Relacionar proj etos; 

Refinar a descrição do projeto. 



A Figura 3.9 mostra as atividades, tarefas, entradas e saídas esperadas desse 

subprocesso. A seguir, cada atividade deste subprocesso será descrita, destacando-se qual 

o seu propósito e tarefas. 

3.3.2.1 Atividade "Identificar Projeto" 

O propósito dessa atividade é reunir informações básicas dos projetos, tais como: 

uma descrição sucinta do problema que se objetiva resolver, um título, um identificador, 

um gerente responsável por prosseguir com o trabalho necessário para realizar a sua 

avaliação, entre outras informações. A tarefa necessária para atingir o propósito desta 

atividade é: 

cadastrar Informações básicas sobre o projeto candidato. 

Tarefa "Cadastrar Informaqões Básicas sobre o Projeto Candidato" 

Essa tarefa visa a obter informações básicas sobre o projeto candidato, para 

facilitar a execução das próximas atividades. As informações básicas sobre os 

componentes podem ser, mas não se limitam a: 

nome do projeto candidato; 

cliente do projeto (nome da organização, projeto interno ou externo); 

contato externo (cliente) responsável por oferecer informações adicionais 

sobre o projeto; 

contato interno (funcionário) responsável por oferecer informações 

adicionais sobre o projeto; 

nome do Gerente de portfólio responsável por dar continuidade no 

processo de seleção do projeto; 

entre outras informações. 



2. SUBPROCESSO IDENTIFICAR E CATEGORIZAR PROJETOS 

2.1 Identificar Projetos 2.2 Refinar descriçáo dos Projetos 

GPO 1 

2.3 Relacionar Projetos Legenda 

ARTEFATOS 

- FCP: FormulB~o deCadastm de Pmjetos - INP: Informa~es sobre os Pmjetos - EPE: Estimativa Preliminar de Esforço - EPR: Estimat~a Preliminarde Recursos - EPC: Esümativa Preliminarde Custos 
- EPO: Estimaüva Preliminar de Orçamento 
- PE: Planejamento EstratBgiw 

- GPO Gerente de Pomólio 
- GPS: Gerente de PmJetos Shior 

slmoLoç: < Inicio ou Fim do processo 

0 Ahv~dade 

0 Condigo 

&, k p e l  

Artefato de Entrada 

Artefato de Salda 

\/ Paralelo sem Sincmnismo 

Figura 3.9 - Subprocesso "Identificar e Categorizar Projetos". 



3.3.2.2 Atividade "Refinar Descrição do Projeto" 

O propósito dessa atividade é refinar as informações dos projetos candidatos, a 

fim de facilitar sua classificação em áreas e subáreas de investimento e por objetivos e 

metas, o que facilitará o balanceamento do portfólio. A avaliação dos projetos levará em 

consideração informações importantes, tais como: estimativa de esforço, cronograma, 

custos e recursos para aprová-los, além de possíveis restrições orçamentárias, janelas de 

tempo fixas, habilidades necessárias específicas, entre outras. 

Tarefa "Descrever s Caso de Negócio do Projeto" 

Esta tarefa visa a descrever o caso de negócio do projeto, definindo seu escopo, 

quais problemas ele se propõe a resolver, que mercado ele pretende atingir, quais 

objetivos e resultados pretende alcançar, entre outras informações relevantes que 

facilitarão sua classificação e avaliação. 

Tarefa "Estimar Esforço, Recursos e Cronograma Requeridos" 

Essa tarefa visa a fornecer uma estimativa da ordem de grandeza do esforço, 

recursos (humanos e de infra-estrutura) e cronograma do projeto. Assim, um cronograma 

do projeto pode ser gerado, de forma microscópia, contendo as possíveis entregas 

necessárias para a sua conclusão. 

Técnicas como estimativa por analogia são recomendadas para a execução dessa 

tarefa, pois, frequentemente, são usadas para estimar a duração do projeto quando existe 

uma quantidade limitada de informações detalhadas sobre o projeto, por exemplo, nas 

fases iniciais de um projeto. A estimativa por analogia usa informações históricas e 

opinião especializada (PMBOK, 2004). 

Tarefa "Estimar Custo Requerido para Execução do Projeto" 

Essa tarefa visa a fornecer uma ordem de grandeza do custo para execução do 

projeto. Também é recomendado o uso de estimativa de custos por analogia. Fazer uma 

estimativa de custos por analogia significa usar o custo real de projetos anteriores 



semelhantes como base para estimar os custos do projeto atual, usando uma opinião 

especializada (PMBOK, 2004). 

3.3.2.3 Atividade "Relacionar Projeto" 

O propósito dessa atividade é categorizar os projetos candidatos, segundo as áreas 

e subáreas de investimentos cadastradas no subprocesso anterior e relacioná-los com os 

objetivos e metas organizacionais. O relacionamento aos objetivos e metas será utilizado 

como um dos critérios de seleção e, posteriormente, alimentará os relatórios de alcance 

das metas para a alta direção da organização. A categorização por área e subárea de 

investimento será posteriormente utilizada para balanceamento do portfólio. 

Tarefa "Relacionar Projeto à Área Subárea de Investimento" 

Essa tarefa visa a relacionar o projeto a uma área e subárea de investimento. As 

áreas e subáreas de investimento representam as pos'síveis categorias de investimento da 

organização e definirão como os projetos serão segmentados. Esse agrupamento dos 

projetos por áreas e subáreas de investimento permitirá a avaliação deles por áreas e 

subáreas de investimento e conseqüentemente o balanceamento do portfólio. 

Tarefa "Relacionar Projeto a Objetivos e Metas" 

Essa tarefa visa a relacionar os projetos aos objetivos e metas estratégicas da 

organização, facilitando a avaliação do alinhamento estratégico e minimizando o 

"sombreamento" entre projetos. 

Depois de relacioná-los aos objetivos e metas, será possível verificar se existem 

outros projetos com o mesmo objetivo e em qual status eles se encontram, minimizando 

assim a aprovação de projetos com os mesmos objetivos e metas, o que não gera novos 

benefícios para a organização. 



3.3.3 Subprocesso "Selecionar Projetos (Decisões Táticas de Portfólio)" 

Esse subprocesso visa a avaliar os benefícios e riscos dos projetos candidatos a 

compor o portfólio da organização e com base nessa avaliação priorizar a execução deles. 

Após priorizá-10s será possível balancear o portfólio e aprovar os projetos. 

As principais saídas deste subprocesso são: i) uma lista de projetos não 

priorizados, ou seja, projetos que nem sequer passarão pelo balanceamento, ii) uma lista 

de projetos priorizados e não aprovados, ou seja, projetos que não mantém o portfólio 

balanceado e iii) uma lista de projetos priorizados e balanceados, ou seja, os projetos 

aprovados. 

Para atender aos objetivos descritos no componente "Seleção dos Projetos", esse 

subprocesso foi dividido nas seguintes atividades: 

r pontuar critérios de avaliação dos projetos; '- 

e analisar riscos aos benefícios dos projeto~; 

r avaliar 1 selecionar projetos alinhados; 

r balancear investimentos e analisar cenários. 

A Figura 3.10 mostra o subprocesso "Selecionar Projetos (Decisões Táticas de 

Portfólio)", com suas atividades, tarefas e saídas esperadas após sua execução. 

A seguir, cada atividade deste subprocesso será descrita, destacando-se qual o seu 

propósito e tarefas. 

3.3.3.1 Atividade "Pontuar Critérios de Avaliaqão dos Projetos" 

O propósito dessa atividade é avaliar os projetos candidatos a compor o portfólio, 

através da pontuação dos benefícios-padrão. Com base na pontuação atribuída pelo 

gerente de portfólio, o Score Card calculará o valor do projeto e exibirá a sua 

classificação em relação aos demais projetos candidatos. 



3 .  SUBPROCESSO SELECIONAR PROJETOS (DECISÕES TÁTICAS DE PORTFÓLIOI 
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Figura 3.10 - Subprocesso "Selecionar Projetos (Decisões Táticas de Portfólio)". 



O Score Card gerará, também, um conjunto de indicadores, que representam a 

média ponderada dos benefícios de determinada categoria de benefícios. Esses 

indicadores representarão a linha base dos benefícios-padrão, caso o projeto seja 

aprovado, a Tabela 3.1 mostra um exemplo de avaliação de projetos. 

Tabela 3.1 - Exemplo de avaliação dos benefícios de um projeto. 

(1 Lucratividade do projeto 1 20 1 80 

11 organização 

1200 

320 I 
I 

Na tabela 3.1, as informações das colunas "Categoria e Critérios de Avaliagão" e 

"Peso", são fornecidas pelo comitê formado pelos executivos da organização no primeiro 

subprocesso "Definir Gerência Estratégica de Portfólio". As informações da coluna 

"Pontuação" serão fornecidas nesta atividade e o valor da coluna "Indicador" será a 

média ponderada dos critérios avaliados de uma mesma categoria, a pontuaqão final do 

projeto é dada pela equação descrita na atividade 3.1.2. 

Potencial de replicação da solução 

Acréscimo de conhecimento para a 

I 

Com base nos projetos anteriores executados pela organização, será gerada uma 

média histórica dos indicadores de benefícios-padrão, que serão usados para apoiar a 

seleção. Arnbas as informações, linha base e média histórica, serão exibidas num gráfico 

de radar, a fim de apoiar a seleção dos projetos, conforme mostra a Figura 3. 11. Projetos 

com indicadores abaixo da média histórica ou do valor mínimo permitido deverão ser 

revistos ou eliminados. 

Categoria 2: Alinhamento estratégico 

12 

8 

60 

Aderência aos objetivos estratégicos 

Aderência as metas estratégicas 

100 

40 

24 

3 6 

80 

100 

1920 

3600 



Ao final dessa atividade, tem-se uma pontuação atribuída a cada projeto. Esta 

pontuação mede a atratividade de um projeto em relação aos demais projetos e será 

calculada através da soma ponderada de seus indicadores. 

Tarefa "Pontuar Benefícios-Padrão" 

Cada projeto candidato a compor o portfólio da empresa deverá ter seus 

benefícios-padrão pontuados, por categorias, conforme mostra o exemplo da tabela 3.1. 

Essa tarefa visa obter a pontuação de cada um dos benefícios-padrão atribuídos pela 

diretoria da organização. 

Tarefa "Calcular Benefícios dos Projetos e Classificá-los por Áreas de 

Investimento" 

Depois de pontuar os benefícios-padrão dos projetos, deverão ser geradas as 

pontuações dos indicadores de benefícios-padrão e a Pontuação Final do Projeto -,PFP, 

conforme a equação abaixo, adaptada de (PMI, 2006a): 

c (ICBP~ * PICl+ ICBP2 * PIC2 + ...... + ICBPn * PIC~) 
PFPl= c PIC~ + P I C ~  C ........ + PICn 

Onde: 

PFP1: representa a Pontuação Final dos Benefícios do Projeto; 

ICBPI à ICBPn: representam os indicadores de benefícios-padrão (ver 
atividade 1.2.3 para fórmula do indicador de benefício-padrão); 

PICl à PICn: representa a quantidade de indicadores ou de categorias de 
benefícios-padrão. 

Tarefa "Elaborar Gráfico de Radar (Benefícios por Categoria)" 

Depois de calculada a pontuação dos indicadores de benefícios-padrão (Linha 

Base de Benefícios), por categoria, deve-se elaborar um gráfico de radar com as 

informações geradas, acrescido dos indicadores Histórico dos benefícios e os Benefícios 

mínimos atribuídos para cada categoria no subprocesso "Estabelecer Gerência 



Estratégica de Portfólio", o resultado será como mostra a Figura 3. 11. Esse gráfico 

servirá de base para a seleção dos proietos mais alinhados. 

Crit. de Mercado 

Crit. Financeiros 

Indicadores de Benefícios-padrão 

Critérios de Negócio 

Critérios Técnicos 

+Histórico de Benefícios 
- -Linha Base de Benefícios 

Alinhamento estratégico 

I Satisfação dos Empregados 

Figura 3.11 - Indicadores de Benefícios-padrão. Adaptado de (PMI, 2006a 

3.3.3.2 Atividade "Analisar Riscos aos Benefícios dos Projetos" 

O propósito dessa atividade é atribuir a probabilidade de ocorrência e um impacto 

aos riscos de não se atingir os benefícios-padrão que foram identificados na atividade 

anterior. 

Com base na pontuação atribuída pelo gerente de portfólio, o Score Card de 

riscos calculará a exposição aos riscos dos projetos e exibirá sua classificação, em relação 

aos demais candidatos a compor o portfólio, conforme mostra a tabela 3.2. Essa 

pontuação será utilizada também na atividade "Avaliar e Selecionar Projetos Alinhados", 

para exibir as variáveis de riscos e benefícios dos projetos num gráfico de quadrantes, 

conforme mostra a Figura 3.12. 

Na Tabela 3.2, as informações das colunas "Categoria e Critérios de Avaliação" e 

"Peso", são fornecidas pelo comitê formado pelos executivos da organização no primeiro 

subprocesso "Definir Gerência Estratégica de Portfólio". As informações da coluna 

"Probabilidade" e "Impacto" serão fornecidas nesta atividade e o valor da coluna 

"Exposição" será a média ponderada dos critérios avaliados de uma mesma categoria, a 

"Pontuação Final de Risco do Projeto" é dada pela equação descrita na atividade 3.2.2. 



Tabela 3.2 - Exemplo de avaliação de riscos do projeto. 

Lucratividade do projeto I 20 1 60 ( 20 1 24000 

Potencial de replicação da solução 12 20 60 14400 I 
Acréscimo de conhecimento para a 8 60 20 9600 

organização 

I I I I 

Aderência as metas estratégicas 3 6 40 80 115200 I 

Tarefa "Identificar Probabilidade e Impacto de Não Alcan~ar os Benefícios ,- . 

Padrões" 

Para cada peso atribuído a um benefício-padrão, será atribuído um peso de igual 

valor para o risco atribuído às chances de não se atingir o benefício-padrão, de modo que 

o peso do benefício padrão influencie a exposição da categoria. Assim, o gerente de 

portfólio deverá identificar uma probabilidade para o benefício ser atingido e o impacto 

para a organização se o benefício não for atingido. Essas três variáveis, probabilidade, 

impacto e peso fornecerão a exposição ao risco de cada benefício-padrão. 

Tarefa "Calcular Riscos dos Projetos e Classificá-los por Áreas de 

Investimento" 

Com base na exposição ao risco dos benefícios e no peso atribuído a cada 

benefício-padrão, será calculada uma pontuação final para o risco, que medirá a 

exposição a risco do projeto, conforme equação abaixo, adaptada de (PMI, 2006a): 



( P ~ B I *  PB1 * IB1-k PeB2 * PB2 * 182 + ...... + PeBn * PBn * I B ~ )  
NRPl = 

10.000 

Onde: 

NRP1: Risco do projeto P1; 

PeB1 à PeBn: Peso do benefício 1 à n; 

PB1 à PBn: Probabilidade de ocorrência do risco ao benefício padrão 1 à 

n; 

IB1 à IBn: Impacto da ocorrência do risco ao benefício 1 à n. 

Com base nas pontuações de exposição aos riscos, calculadas pela equação acima, 

os projetos serão ordenados de maneira crescente de pontuação (menor exposição a 

riscos), por área de investimento. 

3.3.3.3 Atividade "Avaliar e Selecionar Projetos Alinhados" 

O propósito dessa atividade é selecionar os projetos que estejam alinhados à 

estratégia da organização, ou seja, que possuam mais benefícios agregados à sua 

execução e menores riscos. Para apoiar a decisão sobre a seleção dos projetos alinhados à 

estratégia da organização será utilizado o gráfico exibido na Figura 3.12. 

Avaliaçtio Benefícios x Riscos - Fabrica de Software 

-+- Projeto 1 
-a- Projeto 2 

Projeto 3 
Projeto 4 

0 Projeto 5 
0 Projeto 6 
A Projeto 7 
A Projeto 8 
r Projeto 9 
a Projeto 1 O 

Projeto 1 1 

Figura 3.12 - Benefícios x Riscos. 



Abaixo, segue a descrição de cada quadrante e a decisão recomendada se o projeto 

encontrar-se em algum deles: 

agregar benefícios e valores: representa os projetos que possuem baixo 

valor para os benefícios-padrão e baixo risco de insucesso. São projetos 

que precisam agregar mais valor e benefícios para que possam ser 

aprovados e prosseguirem para as próximas atividades e subprocessos; 

repensar: representa os projetos que possuem baixo valor para os 

benefícios-padrão e alto risco de insucesso. Projetos de baixo valor para os 

benefícios e alto risco devem ser repensados ou descartados; 

mitigar riscos: representa os projetos que possuem alto valor para os 

benefícios-padrão e alto risco de insucesso. Tais projetos devem ter os 

riscos de insucesso tratados, para que se desloquem para a esquerda do 

gráfico e possam, com isso, prosseguirem para as próximas atividades e 

subprocessos; 

bom para prosseguir: representa os projetos que apresentaram alto valor 

para os benefícios-padrão e baixo risco de insucesso. Tais projetos devem 

ser selecionados para as próximas atividades e subprocessos. 

Tarefas "Elaborar Gráfico de Benefícios x Risco (Por Área de Investimento) e 
Aprovar Projetos Alinhados" 

Com base nas pontua~ões calculadas pelo Score Card da atividade anterior, os 

projetos serão exibidos num gráfico de 4 quadrantes, como o da Figura 3.12, onde se 

destacam as variáveis: Riscos e Benefícios dos projetos, por área de investimento. Serão 

exibidos todos os projetos da área de investimento, a fim de facilitar a seleção dos 

projetos mais adequados à realidade da organização. 

Com o apoio do gráfico gerado, o gerente de portfólio tomará a decisão sobre 

quais projetos prosseguirão para a atividade de balanceamento. Espera-se que prossigam 

os projetos alinhados, com maior retorno e menores riscos. Essa aprovação indica que o 



projeto é alinhado e, se mantiver o portfólio da organização balanceado (próxima 

atividade), será aprovado e executado. 

ancear Investimentos e Analisar Cenários" 

O propósito dessa atividade é balancear os investimentos entre as áreas e subáreas 

de investimento, através da sobreposição do mapa de investimento estratégico desejado e 

mapa de investimento estratégico atual. 

Na Figura 3. 13 o mapa de investimento atual é representado pelas bolhas 

amarelas, sobrepostas pelo mapa de investimento desejado colorido. Os projetos 

selecionados nas atividades anteriores podem ser atribuídos ao mapa de investimento 

atual, simulando o cenário de aprovação deles, mostrando como seria o mapa de 

investimento atual se eles fossem aprovados. 

apa de investimento Estratégico 

I Legenda 

8 $2 Investimento Desejado 
I .- . 

~nvestmiento ~~~i 1 
anceamento estratégico e análise de cenário utilizando gráfico de 

bobas. 

ntretanto, somente tais informações não são o bastante para a toma 

sobre a aprovação de um projeto. Su o a existência e um projeto c 



agregado e baixíssimo risco, ou seja, um projeto apto a ser aprovado mas que se encontra 

numa subárea de investimento, com mais investimentos que o desejado, pelo gráfico de 

bolhas da Figura 3. 13, o projeto não deveria ser aprovado no momento pois isso deixaria 

o portfólio da organização desbalanceado. Entretanto, o cenário real além de indicar os 

investimentos desejados e já realizados, deve indicar o status dos projetos em execução. 

Assim, os status dos projetos em execução também devem ser exibidos a fim de 

facilitar a tomada de decisão sobre sua aprovação, conforme mostra o exemplo da Figura 

Status dos projetos do PIPELINE 

Planejamenta 

O Execução 

Figura 3.14 - Status dos projetos do PIPELINE 

Com base no gráfico da Figura 3. 14, uma decisão cabível para o cenário 

mostrado seria a aprovação dos projetos da subárea de investimentos (Produtos), pois 

grande parte deles estão em fase de fechamento. 

Tarefa "Elaborar Mapa de Investimentos (Desejado x Atual), Status dos 

Projetos e Balancear Investimentos" 

Essa tarefa mostra os cenários de investimentos através dos gráficos de 

investimentos desejados x atual, simulando a aprovação ou reprovação de determinados 

projetos. Pode-se verificar também, o status dos projetos da área de negócio e decidir se o 

projeto será aprovado ou não. 



Todo projeto aprovado ou não deve ter uma justificativa para sua ação, sendo que 

os não aprovados podem entrar novamente na seleqão, na medida em que outros projetos 

forem concluídos e recursos forem liberados. 

3.3.4 Subprocesso "Manter Pipeline" 

A gerência de projetos tradicional adota como premissa para execução de seus 

projetos que depois de iniciadas suas atividades, eles devem persistir em sua execução até 

sua conclusão falha. A gerência de projetos moderna adota como premissa que as 

atividades dos projetos devem ser mantidas enquanto os c~itérios estabelecidos para sua 

aprovação e níveis aceitáveis de desempenho se mantenham os mesmos da aprovagão 

(LEVINE, 2007). 

Isso sugere que a gerência de projetos tradicional preocupa-se em gerenciar os 

projetos "corretamente", ou seja, controlando os indicadores de sucesso tradicionais 

(como: custo, prazo e qualidade), enquanto a gerência de projetos moderna, além de 

preocupar-se com os indicadores de sucesso tradicionais preocupa-se em gerenciar os 

projetos "corretos", ou seja, os projetos alinhados à estratégia da organização (LEVINE, 

2007). 

Para garantir que a organização esteja gerenciando os projetos "corretos" é 

necessário garantir também que: i) haja um processo de seleção de projetos adequado e ii) 

os projetos aprovados sejam revistos, periodicamente, de modo a garantir que eles se 

mantêm alinhados à estratégia da organização. 

Para garantir que a organização esteja gerenciando os projetos "corretos" e 

atender aos objetivos descritos no componente "Manutenção do Pipeline de Projetos", 

esse subprocesso foi dividido nas seguintes atividades: 

monitorar benefícios/riscos/metas organizacionais; 

monitorar indicadores de sucesso dos projetos. 

A Figura 3. 15 mostra o subprocesso "Manter Pipeline", com suas atividades, 

tarefas e saídas esperadas após sua execução. 



A seguir, cada atividade deste subprocesso será descrita, destacando-se qual o seu 

propósito e tarefas. 

3.3.4.1 Atividade "Monitorar Benefícios, Riscos e Metas Organizacionais" 

O propósito dessa atividade é monitorar os benefícios, riscos e metas 

organizacionais que sustentaram a aprovação dos projetos, tomando ações corretivas 

sempre que eles se desviarem do esperado ou promover o rebalanceamento e 

realinharnento, se necessário. 

Para isso, os gerentes dos projetos da organização precisarão reavaliá-10s 

periodicamente, atualizando seus benefícios-padrão e riscos. Baseando-se nos desvios 

encontrados nos benefícios e riscos serão tomadas as ações corretivas. 

Tarefa "Atualizar Benefícios e Riscos dos Projetos" 

Os gerentes de projetos atualizarão os benefícios e riscos, em marcos específicos, 

para que o gerente de portfólio avalie os desvios e sugira ações preventivas elou 

corretivas, visando a rninimizar os riscos e a maximizar os benefícios dos projetos. 

Tarefa "Elaborar e Avaliar os Indicadores de Benefícios e Riscos POR 

Projetos" 

Depois de atualizar os dados dos benefícios e riscos de cada um dos projetos, o 

gerente de portfólio poderá visualizá-10s e tomar ações preventivas elou corretivas. 

A visualização dos indicadores será realizada com base no gráfico de radar, 

conforme mostra a Figura 3.16. Entretanto, mais uma dimensão é acrescentada a ele, a 

dimensão de Benefícios Reais, que reflete a reavaliação dos critérios de seleção do 

projeto. 
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Figura 3.15 - Subprocesso "Manter Pipeline". 
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bigura 3.16 - Benefícios-padrão dos projetos no subprocesso Manter pipeline. Adapta 
de (PMI, 2006a). 

Tarefa "Planejar e Executar Ações Corretivas" 

Na tarefa 4.1.2, "Elaborar e Avaliar os Indicadores de Benefícios e Riscos POR 

Projetos", problemas serão identificados, analisados e registrados, indicando a 

necessidade ou não de uma ação corretiva. Caso haja necessidade de executar uma ação 

corretiva, ela será repassada ao gerente de projetos que a planejará e executará nessa 

tarefa. 

Tarefa "Gerenciar as Aqões Corretivas até o Fe~hamento~~ 

Caso a atividade 4.1.3 "Planejar e Executar uma Ação Corretiva" seja realizada o 

gerente de projetos deverá gerenciar as ações corretivas até o seu fechamento. A função 

dessa tarefa é gerenciar a execução das ações corretivas até sua conclusão e registrar sua 

eficiência em relação ao fim para o qual ela foi executada. 

Tarefa "Exibir e Avaliar Relatório de Metas" 



A execução de qualquer projeto deve ser feita com o intuito de alcançar um 

conjunto de metas e, conseqüentemente, um objetivo da organização. O objetivo dessa 

tarefa é mostrar quais metas foram alcançadas e o quanto de cada meta foi alcançado. 

Quando determinadas metas não são alcançadas, pode haver a necessidade de re- 

planejamento estratégico e de seleção de novos projetos para de atendê-las. A análise do 

relatório de realização das metas deve ser realizada comparando-se o planejamento 

estratégico com o relatório de realização de metas. A Figura 3.17 mostra a principal saída 

dessa tarefa. 

Metas alcançadas 

Figura 3.17 - Relatório de metas alcançadas. 

3.3.4.2 Atividade "Monitorar Indicadores de Sucesso dos Projetos" 

O propósito dessa atividade é acompanhar o desempenho dos indicadores de 

sucesso dos projetos, a fim de encontrar desvios entre os limites estabelecidos no 

subprocesso "Estabelecer Gerência Estratégica de Portfólio" e os valores atuais. Os 

desvios encontrados deverão ser corrigidos através de ações corretivas, as quais deverão 

ser acompanhadas até o seu fechamento. Os indicadores de sucesso dos projetos que 

serão acompanhados são exibidos na Figura 3.18. 

Tarefa "Gerar e Avaliar indicadores de Desempenho dos Projetos por 

Projeto (Consolidado)" 

O objetivo dessa tarefa é exibir os indicadores de desempenho dos projetos da 

organização, de maneira consolidada e gráfica, através de um semáforo de 3 cores, no 



qual cada cor do semáforo indicará um status diferente para os indicadores dos projetos. 

As cores para os semáforos e os respectivos status são os seguintes: 

semáforo verde, status OK: indica que o desempenho do indicador 

avaliado está dentro do esperado; 

semáforo amarelo, status ATENÇÃO: indica que o desempenho do 

indicador avaliado está se desviando do esperado e que alguma ação 

corretiva é requerida para normalizá-lo; 

semáforo vermelho, status PERIGO: indica que o desempenho do 

indicador avaliado já se encontra fora do limite tolerado pela organização 

e que uma ação corretiva é obrigatória para essa atividade. 

A Figura 3.18 mostra como será o semáforo dos indicadores de uma organização 

hipotética. A soma de todos os indicadores do projeto, multiplicado pelo seu respectivo 

peso (fornecido pelos executivos no processo de "Estabelecer Gerencia Estratégica de 

Portfólio") dará o status de sucesso do próprio projeto, conforme a equação abaixo: 

SProj = (Ind 0 1 * PeZndi0 1 + Ind 02 * PeIndiO2 + . . . . . . + Zndn * Pelndin) 

Pelnd 01 + Pelnd 02 + . .. . .. . . i- PeIndn 

Onde: 

IndOl à Indn: indicam os indicadores de desempenho, por exemplo: 

tempo, custo, risco, não conformidades, entre outros; 

PeIndiOl à PeIndin: indicam o peso de cada um dos indicadores para a 

organização. 

O status ou sucesso do projeto será medido e fornecido como um semáforo numa 

cor que indicará seu status. Os indicadores de sucesso dos projetos devem ser avaliados 

segundo suas cores e quando os indicadores estiverem nas cores amarelas ou vermelhas, 

ações corretivas deverão ser tomadas. 
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anejar e Executar Aqões Corretivas" 

Como resultado da avaliação dos indicadores de desempenho dos projetos pode 

ser necessária a execução e ações corretivas. Essa tarefa visa a planejar e a executar as 

ações corretivas. 



Tarefa "Gerenciar Agão Corretiva até o Fechamento" 

As ações corretivas recomendadas devem ser executadas e seu acompanhamento 

deve ser feito até a conclusão da ação. 

3.3.5 Subprocesso "Encerrar ou Cancelar Projetos" 

A fim de atender aos objetivos descritos no componente Encerramento ou 

cancelamento dos projetos, esse subprocesso foi dividido numa única atividade, intitulada 

Encerrar ou Cancelar Projetos. 

3.3.5.1 Atividade "Encerrar ou Cancelar Projetos" 

O propósito dessa atividade é finalizar a execução dos projetos, fornecendo 

retorno sobre o alcance das metas e objetivos que ele se propôs a alcangar, além do 

registro de lições aprendidas. 

Tarefa "Informar Alcance de Metas e Objetivos" 

Um dos objetivos da presente abordagem é permitir que todas as iniciativas e 

investimentos da organização em termos de execução de projetos estejam alinhados ao 

planejamento estratégico da organização. 

Dessa forma, ao término da execução de cada projeto do portfólio da empresa 

deve-se informar quais metas e objetivos foram alcançados e quanto foram alcançados 

(percentualmente). Essas informações realirnentarão o planejamento estratégico da 

organização e, conseqüentemente, o subprocesso "Definir a Gerência Estratégica de 

Portfólio", através da definição de novas metas e objetivos. 



i. SUBPROCESSO ENCERRAR PROJETOS E ENTREGAR BENEF~CIOS 

5.1 Encerrar Projetos e Entregar Beneflcios 

&&V 
GPO GP 

formalmente o 
Profeo 

P 
GP 

Legenda 
- 

ARTEFATOS: 

- PE: Pianejamentó Estrai6glw - OMP: ObJetlws e Metas do Projeto 
- POM: Pereenlual do Objebvo eMela - FLA: FormulArio de L i g e t  Aprendidas 
- LAP: Li@eBAprendidas 
- REP. Relatório de Eneerramenlo do Projelo 

- GP. Gefenie de Pmjetos - GPO. Gereiile de Portfbiio 

S~MBOLOS: 

< inlcio ou Flm do processo 

0 I v i dada  

0 CondlÇgo 

&, Papei 

Mefaio de Entrada 

~ ~ i a í o  de Saida 

Figura 3.19 - Subprocesso encerrar ou cancelar projetos. 

Tarefa "Armazenar Lições Aprendidas" 

A execução dos projetos gerará um conjunto de lições aprendidas que deverão ser 

identificadas, armazenadas e reutilizadas para o planejamento e execução dos novos 

projetos. O objetivo dessa tarefa é armazenar essas lições aprendidas. 

Tarefa '!Encerrar a Execugão do Projeto" 

Ao término da execução do projeto deve-se registrar formalmente o final de sua 

execução, liberando os recursos humanos envolvidos em sua execução. 



3.4 Considerações Finais 

Este capítulo apresentou a abordagem proposta, nesta dissertação, para gerência 

estratégica de portfólio. Apresentou, também, um processo derivado da abordagem. Este 

processo está definido, em detalhes, no Anexo A. 

No próximo capítulo, será apresentado o ferramental de apoio para a execução do 

processo proposto. 



CAPÍTULO 4 - APOIO FERRAMENTAL PARA A 

ABORDAGEM DE GERÊNCIA ESTRATÉGICA DE 

PORTFÓLIO: FOCO NA SELEÇÃO DE PRO JETOS 

Este capítulo apresenta os requisitos, a modelagem e a implementação do 

apoio ferramenta1 desenvolvido para auxiliar as organizações a definirem as 

regras de governança do portfólio, avaliar, selecionar, priorizar e balancear 

os projetos candidatos a compor seu portfólio, conforme a abordagem 

apresentada no capítulo 3. 

4.1 Introdução 

No capítulo anterior, foi proposta uma abordagem para apoiar as organizações na 

gerência estratégica de portfólio de projetos. As necessidades da abordagem foram 

identificadas com base no modelo de gerência de portfólio (PMI, 2006a), no PMBOK 

(PMBOK, 2004), na ISO/IEC 12.207:2008(ISO/IEC12207, 2008) e nas necessidades e 

características particulares de projetos encontradas na literatura e detalhadas no Capítulo 

Com base nos requisitos identificados no Capítulo 3, os componentes da 

abordagem foram definidos, com seus objetivos e responsabilidades específicos. Um 

processo foi então definido para apoiar a abordagem e auxiliar as organizações na 

gerência estratégica de portfólio, através de atividades e tarefas que devem ser seguidas 

para identificar as regras de governança do portfólio, identificar e categorizar os projetos, 

selecioná-los, priorizá-los, balancear o portfólio, manter o pipeline e encerrar os projetos. 

Um apoio ferrarnental para a abordagem proposta foi construído, com o objetivo 

de auxiliar as organizações a executar o processo. As principais características do apoio 

ferrarnental construído são detalhadas nas seções que se seguem. 



4.2 Requisitos do ferramenta1 de apoio à gerência estratégica de 

portfólio 

O detalhamento da abordagem de gerência estratégica de portfólio e seu processo 

de apoio permitiram a identificação dos requisitos, casos de uso e classes necessários para 

o desenvolvimento de um ferramenta1 de apoio à abordagem proposta. 

Foi adotado para a implementação do apoio ferramenta1 um modelo de ciclo de 

vida iterativo e incremental e, por esse motivo, optamos por implementar primeiramente 

os requisitos referentes aos subprocessos necessários para seleção dos projetos. Os 

demais subprocessos representam o escopo de outras releases e por isso não serão 

destacados neste capítulo. 

Os requisitos identificados foram separados por subprocessos, assim os requisitos 

apresentados serão dos subprocessos i) Estabelecer Gerência Estratégica de Portfólio, ii) 

Identificar e Categorizar Projetos e iii) Selecionar Projetos (Decisões Táticas de 

--Portfólio). 

4.2.1 Requisitos do ferramenta1 de apoio à Gerência estratégica de portfólio - 
subprocesso "Estabelecer Gerência Estratégica de Portfólio" 

O desenvolvimento do apoio ferramenta1 teve sua especificação e análise 

obedecendo ao processo padrão de desenvolvimento da área de qualidade do Laboratório 

de Engenharia de Software - LENS e foi realizado da seguinte maneira: primeiramente 

foram identificados os requisitos do produto, a partir dos quais foram derivados os 

requisitos de cliente, e assim, foram derivados os requisitos funcionais que, por fim, 

derivaram os casos de uso. 

Os requisitos do produto identificados para o apoio ferramental são: 

RP.022: possuir mecanismos que permitam a seleção de projetos candidatos a 

compor o portfólio da organização, através da avaliação de seus benefícios e 

riscos, de maneira alinhada aos objetivos estratégicos organizacionais. 

RP.023: permitir o balanceamento do portfólio entre as áreas de negócio 

organizacionais. 

Os requisitos de cliente identificados para o apoio ferramental, do subprocesso 

"Estabelecer Gerência Estratégica de Portfólio" são: 



RC.01: permitir a manutenção das áreas de investimento; 

RC.02: permitir a manutenção das subáreas de investimento; 

RC.03: permitir a manutenção dos objetivos de curto, médio e longo prazo por 

áreas de investimento; 

RC.04: permitir a manutenção das metas de curto, médio e longo prazo dos 

objetivos; 

RC.05: permitir a geração do mapa de investimento desejado, por áreas e subáreas 

de investimento; 

RC.06: permitir a manutenção das categorias de benefícios padrões; 

RC.07: permitir a manutenção dos benefícios padrões; 

RC.08: permitir a manutenção das informações referentes aos limites mínimos e 

máximos dos quadrante de benefícios e riscos. 

Os requisitos do cliente identificados para o apoio ferramental foram refinados em 

requisitos ,funcionais e não-funcionais. Os requisitos funcionais refinados a partir do 

requisito do cliente RC.01 podem ser observados na Figura 4. 1 e são descritos abaixo: 

RF.01: permitir o cadastro de áreas de investimento organizacionais, 

identificando: o nome da área de investimento, a descrição da área de 

investimento e o percentual de investimento desejado; 

RF.02: permitir a visualização das áreas de investimento organizacionais 

cadastradas; 

RF.03: permitir a alteração dos dados das áreas de investimento organizacionais; 

RF.04: permitir a remoção das áreas de investimento organizacionais, que não 

tenham nenhuma subárea de investimento, objetivos ou metas associadas a ela. 

Os requisitos funcionais refinados a partir do requisito do cliente RC.02 podem 

ser observados na Figura 4.2 e são descritos abaixo: 

RF.05: permitir o cadastro de subáreas de investimento organizacionais, 

identificando: a área de investimento, a subárea de investimento, o percentual de 

investimentos desejado e a descrição; 

RF.06: permitir a alteração dos dados das subáreas de investimento 

organizacionais; 

RF.07: permitir a remoção das subáreas de investimento organizacionais. 



Figura 4.1 - Requisitos Funcionais refinados do Requisito de Cliente RC.01. 

Figura 4.2 - Requisitos Funcionais refinados do Requisito de Cliente RC.02. 

Os requisitos funcionais refinados a partir do requisito do cliente RC.03 podem 

ser observados na Figura 4.3 e são descritos abaixo: 

RF.08: permitir o cadastro de objetivos de curto, médio e longo prazo, 

ident*cando: o nome, a descrição e a área de investimento organizacional; 

RF.09: permitir a alteração dos objetivos de curto, médio e longo prazo; 



RFIO: permitir a remoção dos objetivos de curto, de médio e de longo prazo, caso 

não exista metas relacionadas a ele. 

Figura 4.3 - Requisitos Funcionais refinados do Requisito de Cliente RC.03. 

Os requisitos funcionais refinados a partir do requisito do cliente RC.04 podem 

ser observados na Figura 4.4 e são descritos abaixo: 

RF.ll: permitir o cadastro de metas de curto, médio e longo prazo, identificando: 

a área de investimento, o objetivo ao qual a meta pertence e o nome das metas; 

RF.12: permitir a alteração das metas de curto, médio e longo prazo; 

RF.13: permitir a remoção das metas de curto, médio e longo prazo. 

Os requisitos funcionais refinados a partir do requisito do cliente RC.05 podem 

ser observados na Figura 4 .5  e são descritos abaixo: 

RF.14: permitir a geração de um mapa de investimento desejado, com base nos 

percentuais de investimento desejado para as áreas e subáreas de investimento. 

Os requisitos funcionais refinados a partir do requisito do cliente RC.06 podem 

ser observados na Figura 4. 6 e são descritos abaixo: 



Figura 4.4 - Requisitos Funcionais refinados do Requisito de Cliente RC.04. 

Figura 4.5 - Requisitos Funcionais refinados do Requisito de Cliente RC.05. 

RF.15: permitir o cadastro de categorias de benefícios-padrão identificando: o 

nome da categoria de benefícios, a pontuação m'nima, o peso e a descrição; 

RF. 16: permitir a visualização das categorias de benefícios-padrão; 

RF.17: permitir a alteração dos dados das categorias de benefícios-padrão; 

RF. 18: permitir a remoção das categorias de benefícios-padrão, caso não existam 

benefícios-padrão cadastrados dentro dessas categorias. 

Os requisitos funcionais refinados a partir do requisito do cliente RC.07 podem 

ser observados na Figura 4.7 e são descritos abaixo: 

RF.19: permitir o cadastro de benefícios-padrão dentro de uma categoria de 

benefício-padrão, informando: a categoria de benefícios, o nome do benefício- 

padrão, o peso do benefício-padrão e a descrição. 

RF.20: permitir a alteração dos dados dos benefícios-padrão; 

RF.21: permitir a remoção dos benefícios-padrão. 



Os requisitos funcionais refinados a partir do requisito do cliente RC.08 podem 

ser observados na Figura 4. 8 e são descritos abaixo: 

RF.22: permitir a pararnetrização do gráfico de Riscos x Benefícios. 

Figura 4.6 - Requisitos Funcionais refinados do Requisito de Cliente RC.06. 

Leu is i~as  60 Clirntè 

Figura 4.7 - Requisitos Funcionais refinados do Requisito de Cliente RC.07. 
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Figura 4.8 - Requisitos Funcionais refinados do Requisito de Cliente RC.08. 

4.2.2 Requisitos do ferramenta1 de apoio à Gerência estratégica de portfólio - 
Saibprocesso "Identificar e Categorizar Projetos" 

Os requisitos de cliente identificados para o apoio ferramental do processo 

"Identificar e Categorizar Projetos" da abordagem são: 

RC.09: permitir a manutenção dos dados básicos dos projetos candidatos a 

compor o portfólio; 

RC.10: permitir a manutenção dos dados detalhados dos projetos candidatos a 

compor o portfólio da organização; 

RC. 11: permitir que os usuários relacionem os projetos candidatos a determinadas 

áreas e subáreas de investimento; 

RC.12: permitir a associação de projetos a objetivos e metas de determinadas 

áreas de investimento. 

Os requisitos do cliente identificados para o apoio ferramental da abordagem 

foram refinados em requisitos funcionais e não-funcionais. Os requisitos funcionais 

refinados a partir do requisito do cliente RC.09 podem ser observados na Figura 4.9 e são 

descritos abaixo: 

RF.23: permitir o cadastro de informações básicas sobre o projeto candidato, 

identificando: o nome do projeto, a categoria (Portfólio ou Programa), o cliente 

do projeto, o contato externo (cliente), o contato interno (funcionário), o nome do 

gerente de portfólio / sênior; 

RF.27 permitir a visualização das informações básicas dos projetos; 

RF.28: permitir a alteração das informações básicas dos projetos; 

RF.29: permitir a remoção das informações básicas dos projetos. 



Figura 4.9 - Requisitos Funcionais refinados do Requisito de Cliente RC.09. 

Os requisitos funcionais refinados a partir do requisito do cliente RC.10 podem 

ser observados na Figura 4. 10 e são descritos abaixo: 

RF.24: permitir que os dados cadastrados sobre os projetos possam ser refinados 

posteriormente, identificando: qual a necessidade do projeto, no que o projeto 

afeta o negócio da empresa, o impacto se ele for executado e os benefícios 

esperados com sua execução, além de uma estimativa de: esforço, cronograma, 

orçamento, recursos. 

Figura 4.10 - Requisitos Funcionais refinados do Requisito de Cliente RC.lO. 



Os requisitos funcionais refinados a partir do requisito do cliente RC.11 podem 

ser observados na Figura 4. 11 e são descritos abaixo: 

RF.25: permitir que os projetos possam ser relacionados às áreas e subáreas de 

investimento e aos objetivos e metas organizacionais; 

RF.26: permitir que os projetos relacionados às áreas e subáreas de investimento 

organizacionais possam ser alterados; 

Figura 4.11 - Requisitos Funcionais refinados do Requisito de Cliente RC.ll. 

Os requisitos funcionais refinados a partir do requisito do cliente RC.12 podem 

ser observados na Figura 4. 12 e são descritos abaixo: 

RF.31: permitir que os projetos possam ser relacionados aos objetivos e metas 

organizacionais de determinadas áreas de investimento; 

RF.32: permitir que os projetos relacionados às áreas, aos objetivos e às metas 

organizacionais possam ser alterados. 



Figura 4.12 - Requisitos Funcionais refinados do Requisito de Cliente RC. 12. 

4.2.3 Requisitos do ferramenta1 de apoio à Gerência estratégica de portfólio - 
Subprocesso "Selecionar Projetos (Decisões Táticas de Portfólio)". 

Os requisitos de cliente identificados para o apoio ferramental do subprocesso 

"Selecionar Projetos (Decisões Táticas de Portfólio)" da abordagem são: 

RC. 13: permitir a pontuação dos benefícios-padrão dos projetos; 

RC.14: permitir a geração de um gráfico de radar dos projetos; 

RC.15: permitir informar a probabilidade e impacto de não se alcançar os 

benefícios-padrão dos projetos; 

RC. 16: permitir a geração do gráfico de benefícios x riscos; 

RC.17: calcular pontuação de benefícios e riscos do projeto, segundo o SC; 

RC.18: classificar projetos por pontuação de benefícios e riscos, por área de 

investimento. 

Os requisitos do cliente identificados para o apoio ferramental da abordagem 

refinados em requisitos funcionais e não-funcionais. Os requisitos funcionais 

refinados a partir do requisito do cliente RC.13 podem ser observados na Figura 4. 13 e 

são descritos abaixo: 

RF.30: permitir o lançamento da pontuação dos benefícios-padrão dos projetos 

cadastrados e com informações refinadas; 



RF.32: permitir a visualização da pontuação dos projetos candidatos; 

RF.33: permitir a alteração da pontuação dos projetos candidatos. 

Figura 4.13 - Requisitos Funcionais refinados do Requisito de Cliente RC. 13. 

Os requisitos do cliente identificados para o apoio ferramenta1 da abordagem 

foram refinados em requisitos funcionais e não-funcionais. Os requisitos funcionais 

refinados a partir do requisito do cliente RC.14 podem ser observados na Figura 4. 14 e 

são descritos abaixo: 

o RF.34: permitir a realização do cálculo do valor do projeto candidato, 

através do peso atribuído aos benefícios-padrão no processo de gerência 

estratégica de portfólio; 

o RF.36: permitir a visualização do gráfico de radar com a pontuação de 

cada uma das categorias de indicadores de benefícios-padrão; 

o RF.41: permitir a realização do cálculo do risco do projeto candidato, 

através do peso atribuído aos benefícios-padrão no processo de gerência 

estratégica de portfólio. 



Figura 4.14 - Requisitos Funcionais refinados do Requisito de Cliente RC.14. 

Os requisitos do cliente identificados para o apoio ferramental da abordagem 

foram refinados em requisitos funcionais e não-funcionais. Os requisitos funcionais 

refinados a partir do requisito do cliente RC.15 podem ser observados na Figura 4. 15 e 

são descritos abaixo: 

W.37: permitir o langarnento da probabilidade e impacto de não alcançar os 

benefícios-padrão dos projetos; 

RF.39: permitir a visualizagão da pontuagão de probabilidade e impacto dos 

projetos candidatos; 

RF.40: permitir a alteração da pontuação de probabilidade e impacto dos projetos 

candidatos. 

Os requisitos do cliente identificados para o apoio ferramental da abordagem 

foram refinados em requisitos funcionais e não-funcionais. Os requisitos funcionais 

refinados a partir do requisito do cliente RC.16 podem ser observados na Figura 4. 16 e 

são descritos abaixo: 



RF.35: permitir a classificação dos projetos, segundo sua pontuação, por área de 

investimento; 

RF.43: gerar o gráfico com a pontuação dos riscos e benefícios. 

Figura 4.15 - Requisitos Funcionais refinados do Requisito de Cliente RC.15. 

Figura 4.16 - Requisitos Funcionais refinados do Requisito de Cliente RC. 16. 

1 O0 



4.3 Modelagem do Apoio à Gerência de Portfólio 

Os requisitos funcionais e não-funcionais identificados para o apoio ferramental 

da abordagem proposta para auxilias a gerência de portfólio, foram refinados e detalhados 

em casos de uso. Os casos de uso identificados para apoiar o subprocesso "Estabelecer 

Gerência Estratégica de Portfólio", refinados a partir dos requisitos de clientes RC.01 a 

RC.08, e dos requisitos funcionais RF.01 a RF.023 podem ser observados nas Figura 4. 

17 e são descritos abaixo. O detalhamento dos casos de uso, como seus fluxos, pode ser 

observado no anexo II. 

UC.01: os executivos determinam quais áreas de investimentos a organização 

possui, descreve-as e fornece seu percentual de investimento desejado. 

Alternativamente os executivos poderão alterar elou excluir áreas de investimento 

de acordo com as regras de negócio deste caso de uso; 

UC.02: os executivos determinam quriis subáseas de investimentos cada área de 

investimento deverá ser decomposta, descrevem-nas e fornecem seu percentual de 

investimento desejado. Alternativamente, os executivos poderão alterar elou 

excluir subáreas de investimento de acordo com as regras de negócio deste caso 

de uso; 

UC.03: os executivos informam os objetivos de custo, médio e longo prazo da 

organização, por áreas de investimentos e os descrevem. Alternativamente os 

executivos poderão alteras elou excluir objetivos de acordo com as regras de 

negócio deste caso de uso; 

UC.04: os executivos informam as metas de curto, médio e longo prazo de cada 

objetivo da organização, por áreas de investimento e as descrevem. 

Alternativamente os executivos poderão alterar elou excluir as metas de acordo 

com as regras de negócio deste caso de uso; 

UC.05: os executivos da organização geram o mapa de investimento desejado 

(que é um gráfico de bolhas com o percentual de investimento desejado para o 

alcance dos objetivos e metas de cada área de investimento); 

UC.06: os executivos informam as categorias de benefícios-padrão, descrevem- 

nas e infonnam seu peso para fins de seleção dos projetos. Alternativamente, os 



executivos poderão alterar elou excluir as categorias de acordo com as regras de 

negócio deste caso de uso; 

UC.07: os executivos informam os benefícios-padrão de cada categoria, os 

descrevem e informam seu peso para fins de seleção dos projetos. 

Alternativamente os executivos poderão alterar elou excluir os benefícios padrões 

de acordo com as regras de negócio deste caso de uso; 

UC.08: os executivos fornecem os limites m1'nirnos e máximos dos riscos e 

benefícios dos projetos, para que eles sejam selecionados ou descartados do 

portfólio de projetos da empresa. A alteração desse caso de uso representa a 

revisão de uma regra de governança, o que implicará na necessidade de revisão 

dos projetos do portfólio a fim de que ele se mantenha alinhado às estratégias 

I I 

Figura 4.17 - Casos de uso do subprocesso "Definir Gerência Estratégica de Portfólio". 



Os casos de uso identificados para apoiar o subprocesso "Identificar e Categorizar 

Projetos" e refinados a partir dos requisitos de clientes RC.09 a RC.12 e dos requisitos 

funcionais RF.25 a RF.033, podem ser observados nas Figura 4. 18 e são descritos 

abaixo. O detalhamento dos casos de uso, como seus fluxos, pode ser observado no anexo 

11. 

UC.09: os gerentes de portfólio ou gerentes seniores informam os dados básicos 

dos projetos, tais como nome do projeto, clientes, e uma visão geral dos objetivos 

do projeto. Alternativamente, os gerentes de portfólio/seniores poderão alterar 

elou excluir projetos cadastrados de acordo com as regras de negócio deste caso 

de uso; 

UC.10: os gerentes de portfólio ou gerentes seniores adquirem e lançam 

informações mais detalhadas sÒbre os projetos, tais como: quais suas 

necessidades, em que elas afetam o negócio, o impacto se ele for executado e os 

benefícios esperados com sua execução, além de uma ordem de grandeza de 

orçamento, cronograma e recursos. Alternativamente, os gerentes de 

portfólio/seniores poderão alterar elou excluir as informações cadastradas sobre 

os projetos de acordo com as regras de negócio deste caso de uso; 

UC.11: os gerentes de portfólio ou gerentes seniores associam os projetos às áreas 

e subáreas de investimento da organização. Alternativamente os gerentes de 

portfólio/seniores poderão desassociar os projetos às áreas e subáreas de 

investimento da organização de acordo com as regras de negócio deste caso de 

uso; 

UC.12: os gerentes de portfólio ou gerentes seniores associam os projetos aos 

objetivos e metas da organiza@o. Alternativamente, os gerentes de 

portfólio/seniores poderão desassociar os projetos aos objetivos e metas da 

organização de acordo com as regras de negócio deste caso de uso. 

Os casos de uso identificados para apoiar o subprocesso "Selecionar Projetos" e 

refinados a partir dos requisitos de clientes RC.13 a RC.16 e dos requisitos funcionais 

RF.35 a RF.47 podem ser observados nas Figura 4. 19 e são descritos abaixo. O 

detalhamento dos casos de uso, como seus fluxos, pode ser observado no anexo E. 



UC.13: os gerentes de postfólio ou gerentes seniores pontuam os benefícios- 

padrão de todas as categorias. Alternativamente, os gerentes de postf~~o/seniores 

poderão alteras a pontuação dos benefícios-padrão dos projetos já pontuados, de 

acordo com as regras de negócio deste caso de uso; 

Gerente de pomolio 

(fmn A f u ~ e ~ j  

Figura 4.18 - Casos de uso do subprocesso "Identificas e Categorizas Projetos" 

UC.14: os gerentes de portfólio ou gerentes seniores geram o gráfico de radar com 

os indicadores de benefícios-padrão, os analisam, tomam uma decisão e a 

justificam no campo adequado; 

UC.15: os gerentes de postfólio ou gerentes seniores pontuam o impacto e 

probabilidade de alcance dos benefícios-padrão de todas as categorias (os riscos 

dos benefícios não serem alcançados). Alternativamente, os gerentes de 

postfólio/seniores poderão alteras a pontuação da probabilidade e impacto dos 

riscos dos projetos já pontuados, de acordo com as regras de negócio deste caso 

de uso; 

UC.16: os gerentes de portfólio ou gerentes seniores geram o gráfico de 

benefícios x riscos com a pontuação de benefícios e riscos dos projetos 

candidatos, analisam os benefícios e riscos dos projetos de determinada área de 

negócio, tomam uma decisão e a justificam no espaço adequado. 



Figura 4.19 - Casos de uso do subprocesso "Selecionar Projetos (Decisões Táticas de 
Portfólio)". 

4.4 Exemplo de Uso da Abordagem para Gerência Estratégica de 

Portfólio com Apoio Ferramenta1 

Um apoio ferramental para a abordagem foi desenvolvido com o objetivo de 

auxiliar as organizações na execução do processo de gerência de portfólio, atendendo aos 

requisitos identificados na seção 4.2 e na análise e na modelagem descritas na seção 4.3. 

A seguir, a ferramenta é descrita destacando-se suas funcionalidades e sua utilização 

numa organização. 

A abordagem para gerência estratégica de portfólio foi implantada na empresa 

SWFactory Consultoria e Sistemas LTDA, que foi criada no ano de 2003, sendo incubada 

pela Universidade Federal de Lavras - UFLA. 

Dois anos após sua criação a empresa deixou de ser incubada e abriu uma filial 

em Belo Horizonte - MG. Hoje a empresa é classificada como uma empresa de pequeno 

porte, com faturamento anual na faixa seiscentos a oitocentos mil reais. Conta com cerca 



de 20 colaboradores, sendo dezenove formados no curso de Ciência da Computação e um 

em Administração. 

Para implantação do processo, foram realizadas reuniões com os sócios da 

empresa, com o objetivo de realizar o planejamento estratégico e identificar as regras de 

govemança do portfólio, necessários para iniciar a utilização da abordagem. Nas 

reuniões constatou-se que a empresa já havia realizado um planejamento estratégico dois 

anos antes da condução deste estudo. Entretanto, os objetivos e metas do planejamento 

estratégico não foram alcançados e com o tempo ele foi esquecido. A direção acredita 

que um dos principais motivos do fracasso na realização do planejamento estratégico foi 

a falta de um tratamento "projetizado" e ausência de uma abordagem que permitisse a 

avaliação e priorização dos projetos que deveriam ser executados para atender aos 

objetivos e metas definidos. 

Antes da realização desse trabalho a empresa reconhecia a existência de três áreas 

de negócio distintas, que compartilhavam e concorriam pelos recursos organizacionais, 

sendo: i) fábrica de software: trabalha com desenvolvimento de produtos específicos 

para determinados setores como construção civil, varejo e educação e projetos de 

software sob demanda, onde o setor predominante é o de TI, com o desenvolvimento de 

sistemas de workflow de documentos fiscais, ii) educação a distância - EaD: constrói e 

customiza ambientes virtuais de aprendizado para cursos de pós graduação lato sensu a 

distância da UFLA e cursos próprios, iii) consultoria: implementação do modelo MPS 

BR, implementação de Escritórios de Projetos - PMO e cursos de gerência de projetos in 

company . 

Depois das reuniões de planejamento estratégico foram identificadas subáreas de 

negócio para cada área já existente, dessa forma a área de negócio fábrica de software 

foi decomposta em duas subáreas, uma para desenvolvimento de projetos sob demanda 

e outra para desenvolvimento e manutenção de produtos novos ou já existentes. A área 

de negócio EaD, também, foi decomposta em duas subáreas, uma para manutenção e 

customização dos ambientes virtuais de cursos externos e outra para manutenção e 

customização dos ambientes virtuais de cursos internos. A área de negócio consultoria 



foi decomposta em duas subáreas, uma para consultoria na implantação de modelos de 

maturidade e outra para consultorias relacionadas a gerência de projetos. 

As reuniões de planejamento estratégico, também, identificaram os objetivos e 

metas de cada área de negócio, dentro das quatro perspectivas do BSC (cliente, processos 

internos, financeira e aprendizado e crescimento). Depois de identificados os objetivos e 

metas, foi apresentado à direção da empresa, um conjunto de dez categorias de critérios 

de avaliação de projetos, das quais foram escolhidas seis categorias. Para cada categoria 

foi atribuído um peso e uma nota 1n1'nima que essa categoria deveria alcançar para que o 

projeto avaliado pudesse ser aprovado, e internamente, o peso de cada categoria foi 

distribuído entre os critérios que a compõem. No total foram selecionados vinte critérios 

dentro das seis categorias escolhidas. 

Com base nas informações geradas nessas reuniões, foi executado o subprocesso 

"Definir Gerência Estratégica do Portfólio", primeiramente, com o intuito de determinar 

as regras de governança ao portfólio da organização e, depois, para parametrizar as 

ferramentas de seleção que seriam utilizadas nos demais subprocessos. 

Dessa forma, a primeira funcionalidade executada foi o cadastro das áreas de 

investimento, que envolveu: i) informar o nome das áreas de investimento, ii) descrevê- 

las e, iii) informar seu percentual de investimento desejado. A Figura 4. 20 mostra o 

cadastro das áreas de investimentos. 

Depois de cadastradas as áreas de investimento elas foram decompostas em 

subáreas de investimento e cadastradas, informando: i) o nome das subáreas de 

investimento, ii) a descrição das subáreas de investimento e, iii) seu percentual de 

investimento desejado. A Figura 4.21 mostra o cadastro das áreas de investimentos. 

Através do cadastro das áreas de investimento e subáreas de investimento, e de 

seus respectivos percentuais de investimento desejados, foi possível gerar o mapa de 

investimento desejado, que forneceu uma visão consolidada do quanto a organização 

deseja investir em cada área e subárea de investimento. A Figura 4. 22 mostra o mapa de 

investimento desejado. 
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Figura 4.20 - Cadastro das áreas de investimento. 

Adicionando Sub-áreas de Inarestimento 
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Figura 4.21 - Cadastro das subáreas de investimento. 

Os percentuais de investimento desejados, da Figura 4. 22, foram posteriormente 

sobrepostos aos percentuais de investimento dos projetos em execução, de todas as áreas 

e subáreas de investimento, para facilitar o balanceamento do portfólio. 



Mapa de Investimento Desejado 
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Figura 4.22 - Mapa de investimento desejado. 

Foram cadastrados, também, todos os objetivos estratégicos da organização por 

subáreas de investimento. O cadastro dos objetivos envolveu: i) identificar a subárea de 

investimento na qual o objetivo será cadastrado, ii) informar o nome dos objetivos e, iii) 

descrever os obietivos. A Figura 4.23, mostra o cadastro de objetivos. 

Cadastro de Ubjetivo para hrea  de Investímento 

N o m e : *  I ~ u m e n t o  da receita]  Descrição: - -- - - - - - 

Nome 

rescimento anual de 30% 

Figura 4.23 - Cadastrar objetivos. 



O próximo passo é fazer a decomposição de cada objetivo em metas, também, de 

curto, médio e longo prazo. Tanto os objetivos como as metas, facilitarão a avaliagão do 

alinhamento estratégico dos projetos. Dessa forma, foi realizado o cadastro das metas da 

organização, o que envolveu: i) selecionar o objetivo ao qual a meta pertence, ii) informar 

o nome das metas desse objetivo e, iii) descrevê-las. A Figura 4. 24 mostra o cadastro de 

metas. 

Figura 4.24 - Cadastro de metas. 

Para medir os benefícios e riscos dos projetos candidatos a compor o portfólio da 

organização foram cadastradas as categorias de benefícios-padrão, e o conjunto de 

benefícios-padrão identificados durante as reuniões, as quais servirão como critérios de 

seleção, para que os projetos sejam avaliados no subprocesso "Selecionar Projetos 

(Decisões Táticas de Portfólio)". 

O cadastro das categorias de benefícios-padrão envolveu: i) informar seu nome, ii) 

descrever a categoria, iii) definir seu peso e, iv) definir o peso m1'nimo que o indicador 

desta categoria deve ter para que o projeto avaliado seja aprovado. A Figura 4. 25 mostra 

o cadastro das categorias de benefícios-padrão. 

O cadastro dos benefícios-padrão envolveu: i) informar seu nome, ii) descrevê-los 

e, iii) definir seu peso. A Figura 4.26 mostra o cadastro dos benefícios-padrão. 



Cadastro de Categoria do Beneficia 

Categoria do 
Benefício: :* Categoria: : 

Peso da 20 Nota Mínima de 
Categoria: : * ' Aprouagão: :* I 1 

Dados das Benefícios PadGes 

3 : i : 
. . 
: . . . 
: > 

i f Vantagem competitiva 
/ / 

Figura 4.25 - Cadastrar categoria de benefícios padrão. 

Dadoç d o s  Benef ic íos P a d r õ e s  

Nome do Vantagem competiti Descrição do Benefício 
Beneficia: :* Padrão::  

Pesa do 
Benefício: :* 

Figura 4.26 - Cadastrar benefícios-padrão 

E, finalmente, o gráfico de riscos e benefícios foi pararnetrizado, através da 

atribuição dos benefícios e riscos m1'nimos para que os projetos sejam aprovados. Como a 

empresa não possuía experiência na determinação dos valores mínimos, decidimos 

atribuir um valor qualquer e após a avaliação de alguns projetos determinar se o valor 

informado é conveniente ou não. A parametrização do gráfico envolveu: i) estabelecer a 



tolerância mínima de riscos para que os projetos sejam aprovados e, ii) estabelecer a 

tolerância ~m'nima de benefícios para que os projetos sejam aprovados. A Figura 4.27 

mostra a parametrização dos benefícios e riscos. 

/ Parametrizar Riscar e Benefirios 

Benefício Mínima:' ! Tolerância i Risca:* / 1 

Figura 4.27 - Parametrizar gráfico de benefícios e riscos 

Uma vez determinadas as regras de governança do portfólio, através da definição 

das áreas e subáreas de investimento, de seus objetivos e metas, dos critérios de seleção 

(benefícios-padrão, por categorias) e parametrização das ferramentas (gráfico de 

benefícios e riscos e gráfico de radar), os projetos candidatos a compor o portfólio 

começaram a ser identificados. 

As primeiras atividades realizadas foram a identificação e descrição dos projetos, 

candidatos a compor o portfólio. Entre projetos já em execução e projetos em prospecção 

foram identificados 11 projetos que seriam avaliados para a área de negócio fábrica de 

software, que é ilustrada nos gráficos da avaliação a seguir. 

Assim, a primeira funcionalidade executada foi o cadastro dos projetos candidatos 

a compor o portfólio, que envolveu informar: i) o nome do projeto, ii) seu cliente, iii) o 

nome do gerente de portfólio, além de sua descrição com: iv) a necessidade do projeto, v) 

o que ele afeta, vi) qual o seu impacto, vii) os benefícios com a solução, viii) o esforço 

estimado (em homens horas), ix) cronograma estimado (em meses), x) orçamento 

estimado (em R$) e, xi) os recursos humanos estimados. Depois de detalhar as 

informações dos projetos, eles foram categorizados por subáreas de investimento e 

associados aos objetivos e metas da organização. A Figura 4. 28 mostra o cadastro e 

detalhamento dos projetos. 

Depois de identificados e detalhados os projetos foi realizada a avaliação de seus 

benefícios e riscos, para que pudéssemos analisar quais projetos estavam mais alinhados 

à estratégia da organização e que traziam mais benefícios e menos riscos. 
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Figura 4.28 - cadastrar e descrever projeto~ 

A avaliação dos benefícios envolveu: i) a atribuição de uma pontuação a cada . 

benefício-padrão. A avaliação dos riscos do projeto envolveu: i) a analise da 

probabilidade do benefício não ser atingido e ii) o impacto do benefício não ser atingido. 

A Figura 4.29 mostra a pontuação de um projeto. 

Depois de pontuados os benefícios-padrão e os riscos dos projetos, a ferramenta 

calcula automaticamente os benefícios e riscos finais e o projeto está pronto para ser 

avaliado pelos executivos da organização, que decidirão se esse projeto prosseguirá para 

o balanceamento do portfólio, será cancelado ou revisto. 

Para avaliação dos projetos foram utilizados o gráfico de benefícios e riscos e o 

gráfico de radar. A avaliação dos projetos envolveu: i) analisar primeiramente os projetos 

mais atraentes do ponto de vista de maiores benefícios e menores riscos e, ii) analisar os 

benefícios de cada projeto isoladamente, por categorias de benefícios e, iii) aprovar, 

reprovar ou postergar o projeto e justificar sua ação. A Figura 4.30 mostra a avaliação e 

aprovação, postergação ou não aprovação dos projetos. 
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Figura 4.29 - Pontuar projetos 

Após pontuar os benefícios e riscos dos 11 projetos candidatos, foi gerado o 

gráfico da figura 4.30. A parte superior da figura 4.30 mostra o gráfico de radar com as 

notas mínimas de cada categoria para que um determinado projeto seja aprovado 

(definido no subprocesso estabelecer regras de governança do portfólio), junto com o 

valor histórico (dos projetos anteriormente aprovados) e valor baseline (pontuação de 

cada categoria). A parte inferior da figura 4.30 mostra a nota final dos benefícios e riscos 

de todos os projetos de determinada área de negócio. Cada projeto candidato foi avaliado 

e atribuído um status: aprovado, reprovado ou postergado e a justificativa da decisão foi 

registrada. 

Os projetos aprovados passaram, ainda, por uma última análise antes de sua 

execu@o ser autorizada. Essa última avaliação visa a manter o portfólio da organizagão 

balanceado, evitando que os investimentos concentrem-se em poucas áreas e subáreas de 

investimento. 
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Figura 4.30 - Avaliar projetos 

Desse modo, essa próxima avaliação envolveu: i) analisar o percentual de 

investimento desejado por área e subárea de investimento, ii) analisar o percentual de 

investimento real, dos projetos em execução, iii) analisar o cenário do portfólio depois da 

aprovação de algum projeto, iv) analisar o status dos projetos em execução e, v) aprovar 

ou postergar os projetos e justificar a ação. A Figura 4. 31 mostra o balanceamento do 

portfólio da organização. 
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Figura 4.31 - Balanceamento do portfólio 

4.5 Considerações finais 

Este capítulo apresentou os requisitos de produto, que derivaram os requisitos de 

cliente e requisitos funcionais, a modelagem e o apoio ferramenta1 implementado para 



apoiar as organizações na seleção dos projetos de um portfólio, baseados na abordagem e 

processo descritos no capítulo 3. 

No próximo capítulo serão apresentadas as conclusões e considerações finais 

deste trabalho, além de suas contribuições e perspectivas futuras. 



Este capítulo apresenta as considerações finais desta dissertação, além de 

suas contribuições, limitações e perspectivas futuras. 

5.1 Consideraqões Finais 

Apesar de existirem dados indicando que a taxa de sucesso em projetos vem 

aumentando (RUBINSTEIN, 2007), o aumento da competitividade entre as empresas, 

exigiu também um aumento da eficácia na gerência de projetos, motivando uma nova 

onda na gerência de projetos, denominada como onda da eficácia. 

Em busca da eficácia no gerenciamento de projetos, é necessário promover o 

alinhamento estratégico, que pode ser atingido através de uma adequada gestão da 

carteira (portfólio) de projetos (PMIIRJ, 2004). Para isso é importante que a tomada de 

decisão, sobre quais projetos serão executados, seja baseada na definição clara dos 

objetivos e metas e do contínuo monitoramento e avaliação do desempenho do portfólio, 

através da realização de seus objetivos e metas (REYCK B. DE, 2005; MATHESON, 

1998). 

Para que uma abordagem de gerência de portfólio seja aplicada numa 

organização, ela deve estruturar os projetos de maneira a agrupá-los, fornecendo uma 

visão holística. O uso de ferramentas é necessário para permitir uma visão holística e 

dinâmica do portfólio, permitindo sua contínua reavaliação e fornecendo aos tomadores 

de decisão informações sobre o que fazer com os projetos: se estes devem receber mais 

recursos, se devem ser encerrados, atrasados ou adiantados através da realocação de 

recursos (MCDONOUGH III, 2003). 

Uma abordagem para auxiliar as instituições na gerência estratégica de portfólio, 

através da definição de regras de governança do portfólio, da seleção e priorização dos 

projetos alinhados à estratégia organizacional, do balanceamento do portfólio e 



manutenção dos projetos que permanecem alinhados foi desenvolvida nesta dissertação, e 

apresentada no Capítulo 3. A abordagem foi definida com base nas melhores práticas de 

gerência de projetos PMBOK:2004 (PMBOK, 2004), programa (PMI, 2006b) e portfólio 

(PMI, 2006a) do PMI, além do processo de gerenciamento de Portfólio de Projetos da 

norma ISO/IEC 12.207:2008 (ISO/IEC12207, 2008) e demais bibliografia destacada no 

Capítulo 2. 

Com base nos requisitos identificados no Capítulo 3, os componentes da 

abordagem foram definidos com seus objetivos e responsabilidades específicos. Um 

processo foi então definido para apoiar a abordagem e auxiliar as organizações na 

gerência estratégica de portfólio, através de atividades e tarefas que devem ser seguidas 

para identificar as regras de governança do portfólio, identificar e categorizar os projetos, 

avaliá-los, priorizá-los, balancear o portfólio, manter o pipeline e encerrar os projetos. 

Um apoio ferramenta1 para a abordagem proposta foi construído com o objetivo 

de auxiliar as organizações a executar o processo. Os requisitos do cliente para o apoio 

ferramenta1 e os requisitos funcionais e não-funcionais derivados foram definidos. Os 

casos de uso e um exemplo de utilização do apoio ferramental também foram 

apresentados no Capítulo 4. 

Dentre as contribuições deste trabalho, podem ser destacados: 

Definição de uma abordagem para gerência estratégica de portfólio; 

Definição de um processo para execução da abordagem, com as atividades que 

devem ser seguidas para definir a governança do portfólio, a avaliação, 

priorização e aprovação dos projetos, além do balanceamento do portfólio e 

manutenção dos projetos alinhados e do portfólio balanceado; 

Definição e implementação de um apoio ferramenta1 para auxiliar as organizações 

na definição das regras de governança do portfólio, da seleção, priorização e 

aprovação de projetos alinhados à estratégia organizacional e do balanceamento 

do portfólio. 



Dentre os benefícios com a utilização da abordagem podemos destacar: 

O apoio para a definição do planejamento estratégico da organização, através da 

definição dos objetivos e metas; 

O apoio na definição de um mapa de investimento estratégico desejado, através da 

definição de áreas e subáreas de investimento e seus respectivos percentuais de 

investimento desejados; 

O apoio na definição de critérios de avaliação dos projetos que minimizam o viés 

presente nas avaliações, através das categorias de benefícios-padrão com peso 

m1'nimo necessário para a aprovação dos projetos, e benefícios padrão com pesos 

definidos pelos executivos da empresa; 

O apoio à operacionalização do planejamento estratégico, através da avaliação dos 

benefícios e riscos dos projetos candidatos a compor o portfólio, de sua análise e 

priorização utilizando o gráfico de benefícios x riscos e gráfico de radar; 

O apoio ao balanceamento do portfólio através da simulação de aprovação de 

determinados projetos e análise do mapa e de investimento estratégico desejado e 

mapa de investimento estratégico atual; 

O aumento da visibilidade dos indicadores de desempenho dos projetos e do 

portfólio; 

A avaliação contínua do alinhamento dos projetos e a manutenção de um portfólio 

balanceado através da avaliação dos indicadores de desempenho dos projetos e 

dos indicadores de desempenho do portfólio; 

O acompanhamento do alcance de objetivos e metas do planejamento estratégico; 

E finalmente a maximização dos benefícios oriundos da execução dos projetos e a 

minimização dos riscos. 

5.3 Limitações 

Algumas limitações deste trabalho, que podem ser destacadas são: 

A implantação da abordagem e do processo de gerência estratégica de portfólio 

foi utilizada somente para os três primeiros subprocessos, ou seja, até a aprovação 

dos projetos e balanceamento do portfólio; 



O apoio ferramental implementado também contempla somente os subprocessos 

necessários para avaliação dos projetos candidatos e balanceamento do portfólio; 

A implementação da abordagem foi restrita a, apenas, uma organização. 

5.4 Perspectivas Futuras 

Uma das expectativas futuras é a utilização da abordagem por mais empresas que 

desejam fazer a gerência estratégica de portfólio, permitindo uma avaliação da eficácia da 

abordagem e sua melhoria contínua. Inicialmente, as principais instituições que utilizarão 

essa abordagem para seleção de projetos é o Laboratório de Engenharia de Software - 

LENS e a empresa SWFactory Consultoria e Sistemas. Outras perspectivas futuras para a 

abordagem são: 

A implementação de um apoio ferramental para os demais subprocessos da 

abordagem; 

A implementação de outras dimensões para o gráfico de benefícios e 

riscos, com bolhas na posição dos pontos, indicando a lucratividade, 

custos e recursos dos projetos candidatos; 

A elaboração de indicadores de acompanhamento dos objetivos segundo o 

BSC; 

O mapeamento dos objetivos de negócio para objetivos de TI, segundo o 

COBIT; 
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Este anexo contém a definição completa do processo definido para apoiar a 

execução da estratégia proposta no capítulo 3. 

I. Visão geral do processo 

O processo está dividido em cinco fases e, para cada fase, um subprocesso foi 

definido, como pode ser observado na Figura 1.1 e está explicado nas subseções 

seguintes. A notação definida em (AGUIAR e ROUILLER, 2004) foi utilizada para 

representar graficamente os subprocessos. 

/ ' C'  7 Z - 8  7 < " ' d C ; " -< * -2 %.?A T 5 < < $ v ~ d ~ ' $ W l ~ p ? *  >%* ,< - 3 
8 b  3 

2. IDEN~IFICAR E 5. FNCFRRAR OU 

ESTRAT~GICA DE CATECORIZAR CANCELAR 

P O R T F ~ L I O  COMPOME~TES PROJETOS 

Figura I. 1 - Processo de Gerência Estratégica de Portfólio 

1.1 Subprocesso "Estabelecer Gerência Estratégica de Portfólio" 

O propósito do subprocesso "Estabelecer Gerência Estratégica de Portfólio" é 

estabelecer critérios claros de governança do portfólio (a estratégia da organização), a fim 

de facilitar a seleção, priorização e balanceamento dos projetos candidatos a compor o 

portfólio da organização. 



A fim de atender ao propósito do subprocesso "Estabelecer Gerência Estratégica 

de Portfólio", ele foi dividido nas seguintes atividades: 

definir objetivos e áreas de investimento organizacionais; 

registrar benefícios padrões e parametrizar Score Cards e indicadores; 

parametrizar gráfico de riscos x benefícios. 

A Figura 1.2 ilustra o presente subprocesso, com suas atividades, tarefas, artefatos 

requeridos e gerados. 
. 

Definir Objetivos e Metas das Areas de Investimento da 
Organização 

Tarefa 

Descrição 

Responsáveis 
Participantes 
Pré-atividade 
Critério de Entrada 

Critério de Saída 

Artefatos 
Reaueridos 

Artefatos Gerados 

Pós-Tarefa 

Reunir para Realizar o Plane,jamento Estratégico 
Os executivos da organização se reúnem para gerar o 
planej amento estratégico. 
Conselho de Governança em Gerência de Portfólio 
Orrranizacão Cliente 

Possuir ao menos alguns itens do planejamento estratégico: a 
segrnentação dos negócios em áreas e subáreas de negócio, os 
objetivos e metas da organização e as regras de governança do 
portfólio (categorias e critérios de avaliação com seus pesos 
atribuídos). 
1. Modelo de Planejamento Estratégico. 
2. Modelo de ata de reunião. 
1. Ata de Reunião: Ata de reunião, com os resultados e 
encaminhamentos da reunião. 
2. Planej amento Estratégico: Planej amento Estratégico da 
organização, contendo pelo menos: 

áreas e subáreas de investimento; 
percentuais de investimentos desejados para cada área / 
subárea de investimento; 
objetivos e metas para curto, médio e longo prazo em cada 
uma das áreas. 

Registrar Áreas e Subáreas de Investimento. 
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Figura I. 2 - Subprocesso "Estabelecer Gerência Estratégica de Portfólio". 



Descrição 

Tarefa Registrar Áreas e Subáreas de Investimento 1 

Participantes 
Pré-atividade 
Critério de Entrada 

Critério de Saída 

Artefatos 
Reaueridos 

Artefatos Gerados 

Pós-Tarefa 

Os executivos da organização registram as possíveis áreas e 1 
subáreas de investimento da organização. 
Executivos da orrranizacão. I 
Executivos da organizagão. 
Reunir para Realizar o Planejamento Estratégico. 
Ter realizado o planejamento estratégico. 
Ter o conjunto de áreas e subáreas de investimento1 

1. Planejamento Estratégico. I 
1. Áreas de Investimentos Organizacionais; I 
2. Subáreas de Investirnentos~r~anizacionais. 
Identificar Obietivos e Metas Dor Areas de Investimento. 

Tarefa I Identificar Ob,jetivos e Metas por Areas de Investimento 

Descrição 

Responsáveis 
Participantes 
Pré-atividade 

Artefatos 
Reaueridos 

Os executivos da organização registram os objetivos e metas de 
cada subárea de investimento para facilitar a avaliação do 
alinhamento estratégico dos projetos da organização. 
Executivos da organização. 
Executivos da organização. 
Registrar Áreas e Subáreas de Investimento. 

Critério de Entrada 

Critério de Saída 
- - I 1. Planejamento Estratégico. 

Ter realizado o planejamento estratégico. 
Ter o conjunto de objetivos e metas por subáreas de investimento 
organizacionais. 

Artefatos Gerados 

Pós-Tarefa 

1. Objetivos de curto, médio e longo prazo; 
2. Metas para cada objetivo de curto, médio e longo prazo. 
Definir Percentuais de Investimentos por Áreas e Subáreas de 
Investimento 



Descrição 

Responsáveis 
Participantes 

Critério de Entrada 

Critério de Saída 

Artefatos 
Requeridos 

Artefatos Gerados 

Pós-Tarefa 

Depois de segmentar as áreas de investimento em subáreas de 
invktimento, definir os objetivos e desdobrá-los em metas. Os 
executivos da organização informam o percentual de investimento 
desejado por áreas e subáreas de investimento. 
Executivos da organizacão. 
Executivos da organização. 
Identificar Objetivos e Metas por Áreas de Investimento. 
Ter realizado o planejamento estratégico. 
Ter o percentual de investimento desejado do conjunto de áreas e 
subáreas de investimento ormnizacionais. 
1. Planejamento Estratégico; 
2. Áreas de investimentos organizacionais; 
3. Subáreas de investimento. 
1. Percentual de investimento das áreas de investimentos da 
organização; 
2. Percentual de investimento das subáreas de investimentos da 
organizacão. 
Gerar Mapa de Investimento Estratégico Desejado. 

Tarefa 1 Gerar Mapa de Investimento Estratégico Desejado 

Descrição 

Os executivos da organização geram o mapa de investimento 
estratégico desejado, através das informações registradas nas 
atividades anteriores (áreas e subáreas de investimento e o 

I percentual de investimento desejado). 
Responsáveis I Executivos da organização. 
Participantes 

Pré-atividade 

Critério de Entrada 

Executivos da organização. 
Definir Percentuais de Investimentos por Áreas e Subáreas de 
Investimento. 
Ter informado as áreas e subáreas de investimento e seus 
resoectivos oercentuais de investimento deseiados. 

Critério de Saída 

Artefatos 
Requeridos 

Artefatos Gerados 

- 

1. Áreas de investimentos organizacionais; 
2. Subáreas de investimento organizacionais; 
3. Percentual de investimento desejado por áreas e subáreas. 
1. Mapa de investimento desejado por área e subárea de 
investimentos. 

Pós-Tarefa 
Definir e Registrar Categorias de Benefícios Padrões e Benefícios 
Padrões. 



Atividade 

Tarefa 

Responsáveis I Executivos da organização. 

Registrar Benefícios Padrões 1 Parametrizar SC's e 
Indicadores 
Definir e Registrar Categorias de Benefícios Padrões e 
Benefícios Padrões 

I Descrição 

Partici~antes I Executivos da or~anizacão. 

Os executivos definem, de uma lista de categorias de critérios de 
seleção, quais serão utilizadas para avaliar os projetos. 

Pré-atividade 
Critério de Entrada 

- 
Ter realizado o ~laneiamento estraté~ico. 

Critério de Saída 
Ter uma lista de categorias e critérios de avaliação de projetos 
com seus respectivos pesos. 

Artefatos 
Requeridos 

1. Planejamento Estratégico. 

Artefatos Gerados 

Tarefa C--- 

1. Categorias de benefícios-padrão; 
2. benefícios-padrão. 

L 

I Critério de Saída 

Pós-Tarefa 

Artefatos 
Requeridos 

Definir Peso dos Benefícios/Riscos das Categorias e Benefícios 
Padrões. 

I Artefatos Gerados 

I Pós-Tarefa 

Definir Peso dos Benefícios/Riscos das Categorias e Benefícios 
Padrões 
Os executivos informam qual o peso de cada categoria e de cada 
critério de seleção dos projetos. Cada benefício-padrão representa 
um critério que deverá ser avaliado na fase de seleção. 
Executivos da organizacão. 
Executivos da organização. 
Definir e Registrar Categorias de Benefícios Padrões e Benefícios 
Padrões. 
Ter definido as categorias e critérios de seleção de cada categoria. 
Ter informado o peso de cada categoria e critério de avaliação dos 
projetos. 
1. Planej amento Estratégico; 
2. Categorias de benefícios-padrão; 
3. benefícios-padrão. 
1. Peso das categorias de benefícios-padrão; 
2. Peso dos benefícios-~adrão. 
Definir Nota Mínima para os Indicadores de Benefícios das 
Categorias. 



Descrição 
Os executivos definem a nota mínima para cada categoria de 
benefícios-padrão para que um projeto avaliado possa ser 

Participantes 

Pré-atividade 

Critério de Entrada 

Critério de Saída 

Artefatos 
Reaueridos 

Artefatos Gerados 

Pós-Tarefa 

aprovado. 
Executivos da ornanizacão. 
Executivos da organização. 
Definir Peso dos Benefícios/Riscos das Categorias e Benefícios - 

Padrões. 
Ter definido as categorias e critérios de seleção de cada categoria. 
Ter informado o a nota mínima de cada categoria e critério de 
avaliação dos projetos. 

1. Categorias de benefícios-padrão. 

1. Nota m'nima de aprovação de cada categoria de benefícios- 
padrão; 
2. Benefícios Padrões da Organização. 
Definir Peso dos Indicadores de Gerência de Projetos. 

Tarefa I Definir Peso dos Indicadores de Gerência de Proietos 

Descrição 

Os executivos definem os pesos dos indicadores de desempenho 

Responsáveis 1 Executivos da organização. 
Partici~antes I Executivos da ornanizacão. I 

- 
Critério de Entrada I - 
Pré-atividade 

Definir Nota Mínima para os Indicadores de Benefícios das 
Categorias. 

Critério de Saída 

Pós-Tarefa 

Ter definido o peso de cada indicador de desempenho que será 
utilizado para acompanhamento dos projetos. 

Artefatos 
Requeridos 

Artefatos Gerados 

Definir Percentuais de Desvios dos Indicadores de Gerência de 
Proietos. 

1. Lista de indicadores de desempenho de gerência de Projetos. 

1. Lista de indicadores de desempenho de gerência de Projetos 
com o peso atribuído. 



Descrição 

Responsáveis 

Pré-atividade 
Critério de Entrada 

Critério de Saída 

Artefatos 
Requeridos 

Artefatos Gerados 

Pós-Tarefa 

Descrição 

Responsáveis 
Partici~antes 

Critério de Entrada 
Critério de Saída 
Artefatos 
Requeridos 
Artefatos Gerados 
Pós-Tarefa 

indicador de desempenho de gerência de projetos. Os desvios 
serão indicados com 3 níveis de tolerância e para cada nível 
ultrapassado uma cor de um semáforo de acompanhamento dos 
projetos, no subprocesso "Manter Pipeline", se acenderá 
indicando que alguma ação preventiva ou corretiva deve ser 
tomada. 
Executivos da organização. 
Executivos da organizacão. 
Definir Peso dos Indicadores de Gerência de Projetos. 

Ter definido os percentuais de desvios toleráveis para cada 
indicador de gerência de projetos. 

1. Lista de indicadores de desempenho de gerência de Projetos. 

1. Níveis de desvios toleráveis para os indicadores de desempenho 
de gerência de Projetos. 
Definir Pontuação (Limites) dos Quadrantes de Benefícios e 
Riscos do ~ rá f i co  de (Benefícios Riscos). 

Parametrizar Gráfico de Riscos x Benefícios 
Definir Pontuacão (Limites) dos Ouadrantes de Benefícios e 1 > .  

Riscos do Gráfico de í~enefícios x &scos, I 
Os executivos parametrizam os quadrantes do gráfico de 
benefícios e riscos, indicando quais os limites m'nimos de 
benefícios e riscos necessários para que os projetos possam ser 
amovados. 
Executivos da organização. 
Executivos da organizacão. 
Definir Percentuais de Desvios dos Indicadores de Gerência de 
Projetos. 

Ter informado a nota n11'nima de benefício e risco do gráfico. 

1. Gráfico de Benefícios x Riscos. I 
1. Gráfico de Benefícios x Riscos ~arametrizado. 



1.2 Subprocesso "Identificar e Categorizar dos Projetos" 

O propósito do subprocesso "Identificação e categoriza@o dos projetos" é coletar 

informações sobre os projetos para facilitar a sua categoriza@o dentro de alguma área de 

investimento e avaliação nos subprocessos posteriores. 

A fim de atender ao propósito do subprocesso "Identifica@o e categorização dos 

projetos", ele foi dividido nas seguintes atividades: . 

identificar projetos; 

relacionar projetos; 

refinar a descrição do projeto. 

A Figura 1.3 ilustra as atividades, tarefas, entradas e saídas esperadas desse 

subprocesso. A seguir, cada atividade deste subprocesso será descrita, destacando-se qual o 

seu propósito, e tarefas. 

Descrição 

AtiMdade 

Tarefa 

Responsáveis 

Identificar e Categorizar Projetos 
Cadastrar Informaqões Básicas sobre os Projetos Candidatos 
a Compor o Portfólio 
O gerente de portfólio ou gerente sênior reúne e registra as 
informações básicas dos projetos, tais como: uma descrição 
sucinta do problema que se objetiva resolver, um título, um 

1 identificador, um gerente responsável por prosseguir com o 
trabalho necessário para realizar a sua avaliação. 
Gerente de Portfólio. 

A 

Partici~antes I Gerente Sênior. 
I 

Pré-atividade 
Critério de Entrada 

- 
- 

Critério de Saída 

Pós-Tarefa I Refinar Descrição dos Projetos. 

Ter reunido e registrado as informações básicas necessárias para 
avaliar os wroietos candidatos. 

Artefatos 
Requeridos 
Artefatos Gerados 

1. Formulário de cadastro de projetos. 
-- 

1. Formulário de cadastro de ~roietos. 
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Figura I. 3 - Subprocesso "Identificar e Categorizar Projetos". 



descrição do caso de negócio do projeto, definindo seu escopo, 

Descrigão 

Responsáveis 
Partici~antes 

Pré-atividade 

Critério de Entra& 

Critério de Saída 

Artefatos 
Requeridos 

Artefatos Gerados 

Pós-Tarefa 

quais problemas ele s e  propõe resolver, que mercado ele 
pretende atingir, quais objetivos e resultados pretendem alcançar, 
entre outras informações relevantes que facilitarão sua 
classificação e avaliação. 
Gerente de Portfólio. 
Gerente Sênior. 
Cadastrar informações básicas sobre os projetos candidatos a 
compor o portfólio. 
Ter as informações básicas sobre o projeto candidato a compor o 

Ter refinado as informações dos projetos candidatos a compor o 
portfólio. 
1. Formulário de cadastro de informações complementares dos 
projetos. 
1. Formulário de cadastro de informações complementares dos 
projetos 

Registro de informações complementares do projeto; 
Estrutura analítica do projeto. 

Estimar Esforco, Recursos e Cronomama Reaueridos. 

necessárias para sua conclusão. 
Gerente de Portfólio. 

Tarefa 

Critério de Entrada 

Estimar Esforço, Recursos e Cronograma Requeridos 
( 

I 

Critério de Saída 

I 

I 

- 
( 

Artefatos 
Requeridos 

Artefatos Gerados 

Pós-Tarefa 

O gerente de portfólio ou gerente sênior fornece uma estimativa 
da ordem de grandeza do esforço, recursos (humanos e infra- 
estrutura) e cronograma do projeto. Assim, um cronograma macro 
do projeto pode ser gerado, contendo apenas as possíveis entregas 

Gerente Sênior. 
Descrever o Caso de Negócio do Projeto. 
Ter as informações detalhadas dos projetos candidatos a compor o 
portfólio. 
Ter a estimativa de esforço, recursos e cronograma registrados. 
1. Informações básicas do projeto; 
2. Informações detalhadas do projeto; 
3. Estrutura analítica do projeto; 
4. Modelo de cronoerama do moieto. 
1. Estimativa preliminar de esforço do projeto; 
2. Estimativa preliminar de recursos necessários para o projeto; 
3. Estimativa preliminar de cronograma do projeto. 
Estimar Custo Requerido para a Execugão do Projeto. 



Descrição 

Tarefa 

Responsáveis 

Estimar Custo Requerido para a Execução do Projeto 

Participantes 

Critério de Entrada 

Critério de Saída 

Artefatos 
Requeridos 

Artefatos Gerados 
Pós-Tarefa 

O gerente de portfólio ou gerente sênior fornece uma ordem de 
grandeza do custo necessário para execução do projeto. Também é 
recomendado o uso de técnicas como a estimativa de custos por 
analo~ia. 
Gerente de Portfólio. 
Gerente Sênior. 
Estimar Esforço, recursos e Cronograma Requeridos. 
Ter as informações detalhadas e as estimativas de recursos e 
esforço requerido para os projetos candidatos a compor o 
portfólio. 
Ter a estimativa de custo requerido para a execução dos projetos 
candidatos registrados. 
1. Estimativa preliminar de esforço do projeto; 
2. Estimativa preliminar de recursos necessários para o projeto; 
3. Estimativa preliminar de cronograma do projeto. 
1. Estimativa preliminar de custos do projeto. 
Relacionar Projeto à Área Subárea de Investimento. 

I O gerente de portfólio ou gerente sênior relaciona o projeto a uma 1 
Descrição 

Responsáveis 

área e sub&ea de inv&timento. As áreas e subáreas de 
investimento representam as possíveis categorias de investimento 
da organização e definirão como os projetos serão segmentados. 
Gerente de Portfólio. 

participantes 
Pré-atividade 

Gerente Sênior. 
Estimar Orcamento Reauerido. 

Critério de Entrada 

Critério de Saída 

Artefatos 
Requeridos 

Ter as informações detalhadas dos projetos candidatos a compor o 
portfólio. 
Ter associado os projetos as áreas e subáreas de investimento. 
1. Informações básicas do projeto; 
2. Informações detalhadas do projeto; 
3. Lista de áreas e subáreas de investimento. 

Artefatos Gerados 
Pós-Tarefa 

1. Classificação do projeto numa Área e subárea de investimento. 
Relacionar Projeto a Objetivos e Metas. 



I Tarefa I Relacionar Projeto a Objetivos e Metas 

Descrição 

O gerente de portfólio ou gerente sênior relaciona os projetos aos 
objetivos e metas estratégicas da organização, facilitando a 
avaliação do alinhamento estratégico e minimizando o 
"sombreamento" entre moietos. 

I Pré-atividade I Relacionar projetos à 5rea subárea de investimento. 

Responsáveis 
Participantes 

I Critério de Entrada ( Ter as informações detalhadas dos projetos candidatos a compor o 
~0rtfÓli0. 

1 d 

Gerente de Portfólio. 
Gerente Sênior. 

1.3 Subprocesso "Selecionar Projetos (Decisões Táticas de Portfólio)" 

Critério de Saída 

Artefatos 
Requeridos 

Artefatos Gerados 
Pós-Tarefa 

O propósito do subprocesso "Selecionar Projetos (Decisões Táticas de Portfólio)" 

é selecionar os projetos alinhados para a organização (maior retorno e menor risco), 

através da pontuação dos critérios de seleção (benefícios-padrão e riscos), e balancear o 

portfólio, através do mapa de investimento desejado. 

Ter associado os projetos aos objetivos e metas. 
1. Informações básicas do projeto; 
2. Informações detalhadas do projeto; 
3. Lista de objetivos e metas organizacionais. 
1. Classificação do projeto em objetivos e metas organizacionais. 
Pontuar Benefícios Padrões. 

A fim de atender ao propósito do subprocesso "Selecionar Projetos (Decisões 

Táticas de Portfólio)", ele foi dividido nas seguintes atividades: 

pontuar critérios de avaliação dos projetos; 

analisar riscos aos benefícios dos projetos; 

avaliar / Selecionar projetos alinhados; 

balancear investimentos e analisar cenários. 

A Figura 1.4 ilustra o subprocesso "Selecionar Projetos (Decisões Táticas de 

Portfólio)", com suas atividades, tarefas e saídas esperadas após sua execução. 

A seguir, cada atividade deste subprocesso será descrita, destacando-se qual o seu 

propósito, e tarefas. 



Descrição 

Resoonsáveis 

O gerente de postfólio ou gerente sênior avalia os projetos 
candidatos a compor o postfólio, e atribuí uma pontuação para 
cada benefícios-padrão. Com base na pontuação atribuída pelo 
gerente de postfólio, o Score Card calcula o valor do projeto e 
exibe sua classificação em relação aos demais projetos candidatos. 
Gerente de Portfólio. 

Participantes 
Pré-atividade 

Gerente Sênior. 
- 

Critério de Entrada 

Critério de Saída 

Artefatos 
Requeridos 

Tarefa 

1. Ter registrado as categorias e critérios de avaliação (benefícios 
padrão) com seus respectivos pesos. 
2. Ter registrado as informações detalhadas dos projetos. 
Ter pontuado todos os benefícios padrão do projeto. 
1. Lista de projetos candidatos da organização; 
2. Lista de projetos não aprovados da organização; 
3. Lista de benefícios padrões divididos por categorias. 

Artefatos Gerados 

Pós-Tarefa 

Descrição 

1. Lista de benefícios padrões dos projetos pontuados. 
Calculas Benefícios dos Projetos e Classificá-los por Áreas de 
Investimento. 

Participantes 
Pré-atividade 

Critério de Entradz 

Critério de Saída 

Artefatos 
Requeridos 

Artefatos Gerados 

Pós-Tasefa 

Calcular Benefícios dos Projetos e Classificá-los por Áreas de 
Investimento 
O gerente de postfólio ou gerente sênior deve calculas os 
benefícios-padrão dos projetos, através da nota atribuída na tarefa 
anterior e dos pesos definidos no subprocesso "Estabelecer Regras 
de Governança do Postfólio". 
Gerente de Portfólio e alguma ferramenta de a~oio.  
Gerente Sênior. 
Pontuas benefícios-~adrão. 
1. Ter registrado as infosmações detalhadas dos projetos. 
2. Ter pontuado os benefícios padrão. 
Ter o valor final de dos benefícios de cada projeto e sua - - 
classificação dentro da área de investimento. 
1. Lista de benefícios padrões pontuados; 
2. Score Card das categorias dos benefícios-padrão; 
3. Score Card da Nota Final do Projeto; 
4. Lista de áreas de investimento organizacionais. 
I .  Nota final das categorias de benefícios-padrão; 

- 

2. Nota final dos projetos; 
3. Classificação dos projetos em ordem decrescente por áreas de 
investimento. 
Exibir Gráfico de Radas (Benefícios por Categoria). 



13. SUBPROCESSO SELECIONAR PROJETOS (DECIS~ES TATICAS DE PORTFÓUO) 

3.1 Pontuar Critérios de 
Avaliação dos Projetos 

3.2 Analisar Riscos aos 
Bensficios do Projeto 

GPO GPO ! 

Legenda 

WTEFATOS 
BPO: BenefiaOs Padrões 

hanhaaonais 
L~N: Usa de Projeio6 Nas apmados 
ICB: Indicador de Categaiade 

he f l c io  P a d k  
ICE lnticadwde Categoria de Rism 
GIB' Grfifím com os Indicadwes de 

3eneCck.s - Radar 
N F R  Ma Final de R i m  
LPP: Lista de Rojems Pantuados 
GBR: Grilfim de Benefi03~ e Risoos 
LPB Lista de Rojeios Alinhados 
hUD: Mapa de Invesilmentm 

lesejado 
MIAr MBpa de Investimentos Atual 
htlC: Mapa de InWmentos 

hnsdidado 
GBÇ: Gráfico dA bwas das fases dos 

~ojetos da Pipeline 
PAB: Rojeloo Aiinhadcs e 

blarseaòos 
LPC: Lsla de Projeta Candidatos 
SCC Smre Cad de C a m a s  de 
bneflúcn 
SCP: Som Curd de Pmjetm 
IBM. Indicadores de Beneíicioa 

'adrõss 
LPk LI* de RoJems qpovados 

'& 
GPO: GemP de Port(61io 

~ k d ~ O t . 0 ~ :  
Inlclo ou Rrn do w- 0 Aüvidade 

0 condição 

a Papel 

Afiefato de Entrada 

Anefato de Sai& 

Figura I. 4 - Subprocesso "Selecionar Projetos (Decisões Táticas de Portfólio)". 



Tarefa 

Descrição 

Responsáveis 
Participantes 

Critério de Entrada 

Critério de Saída 

Artefatos 
Requeridos 

Artefatos Gerados 
Pós-Tarefa 

Descrição 

Resuonsáveis 
Participantes 
Pré-atividade 

Critério de Entrada 

Critério de Saída 

Artefatos 
Requeridos 

Artefatos Gerados 

Pós-Tarefa 

Exibir Gráfico de Radar (Benefícios por Categoria) 
O gerente de portfó~o<u gerente sênior deve gerar um gráfico de 
radar com as seguintes variáveis: pontuação dos indicadores de 
benefícios-padrão (Linha Base de Benefícios), indicadores 
Histórico dos benefícios e os Benefícios mínimos atribuídos para - 

cada categoria no subprocesso "Estabelecer Gerência Estratégica 
de Portfólio". 
Gerente de Portfólio e alguma ferramenta de apoio. 
- 
Calcular Valores e Benefícios segundo o SC e classificá-los por 
áreas de investimento. 
1. Ter registrado as categorias e critérios de avaliação (benefícios 
padrão) com seus respectivos pesos; 
2. Ter registrado as informações detalhadas dos projetos; 
3. Ter pontuado os critérios de avaliação (benefícios padrão) dos 
projetos; 
4. Ter calculado os indicadores de cada categoria. 
- 

1. Lista de projetos pontuados; 
2. Nota final das categorias de benefícios-padrão; 
3. Nota m1'nirna das categorias de benefícios-padrão. 
1. Gráfico de radar das categorias de benefícios-padrão. 
Analisar Riscos aos Benefícios dos Proietos. 

Analisar Riscos aos Benefícios dos Projetos 1 
Identificar Probabilidade e Impacto de não Alcan~ar os 
Benefícios Padrão 
O gerente de portfólio ou gerente sênior atribui uma probabilidade 
de-ocorrência e um impacto aos riscos de não se atingir os 1 
benefícios-padrão. 
Gerente de Portfólio. 
Gerente sênior. 

1. Ter registrado as categorias e critérios de avaliação (benefícios 
padrão) com seus respectivos pesos; 
2. Ter registrado as informações detalhadas dos projetos. 
Ter pontuado atribuído uma probabilidade e um impacto para cada 
benefícios padrão do projeto. 
1. Lista de projetos candidatos da organização; 

- ~ 

2. Lista de projetos não aprovados dã organização; I 
3. Lista de benefícios padrões divididos por categorias. 
1. Lista de probabilidade e impacto aos benefícios padrões dos 
uroietos: I 



Descrição I a cada benefí~i6-~adrão, será calculada uma pontu~ção final para 
o risco, que medirá a exposição a risco do projeto. 

Res~onsáveis Gerente de Portfólio e alguma ferramenta de a~oio.  
Participantes 

Pré-atividade 

Gerente sênior . 
Atribuir Probabilidade e Impacto de não alcançar os benefícios- 
padrão. 

critério de Entrada 

Critério de Saída 

Astefatos Gerados 1 2:Classificação dos projetos em ordem crescente por áreas de 

1. Ter registrado as informações detalhadas dos projetos. 
2. Ter pontuado a probabilidade e impacto dos benefícios padrão. 
Ter o valor final de 'dos benefícios de cada projeto e sua 
classificação dentro da área de investimento. 
1. Lista de benefícios padrões pontuados (Probabilidade e 

Astefatos 
Requeridos 

1 investimento. 

- 

Impacto); 
2. Equação de cálculo da Nota Final dos Riscos do Projeto; 
4. Lista de áreas de investimento organizacionais. 
1. Nota final dos riscos dos projetos; 

Descrição 

Pós-Tarefa 

Responsáveis 

--- - - .--- - - - - . - . 

Elaborar Gráfico de Benefícios x Risco (Por Área de 
Investimento) e A~rovar Proietos Alinhados 

Participantes 
Pré-atividade 

Critério de Entrada 

~ r i & o  de Saída 

Astefatos 
Requeridos 

Astefatos Gerados 

Pós-Tarefa 

Com base nas pontuações calculadas pelo Score Card da atividade - - 

anterior, o gerente de portfólio gera um gráfico de 4 quadrantes: 
com todos os projetos e toma a decisão de aprová-los postergá-los 
ou reprová-los e registra a justificativa de sua decisão. 
Gerente de Portfólio e alguma ferramenta de a~oio.  
Gerente sênior. 
Calcular riscos do com~onente segundo o SC. 
1 . Ter pontuado os benefícios padrão; 
2. Ter calculado o peso final dos benefícios padrão; 
3 . Ter pontuado os riscos aos benefícios padrão; 
4. Ter calculado o peso final dos riscos aos benefícios padrão. 
1. Ter aprovado, postergado ou reprovado o projeto. 
1. Lista de Projetos já Pontuados; 
2. Nota final dos benefícios dos projetos; 
3. Nota final dos riscos dos projetos. 
1. Gráfico de quadrantes de Benefícios x Riscos; 
2. Lista de ~rojetos classificados para balanceamento e 
justificativa para classificação; 
3. Lista de Proietos não classificados Dara balanceamento. ., L 

Elaborar Mapa de Investimentos (Desejado x Atual), Status dos 
Projetos e Balancear Investimentos. 



Atividade 1 Balancear Investimentos e Analisar Cenários 

Descrição 

Tarefa 

O gerente de portfólio ou gerente sênior avalia o mapa de 
investimento desejado x real, simula a aprovação de determinados 
projetos, toma a decisão de aprová-los postergá-los ou reprová-los 
e re~istra a iustificativa de sua decisão. 

Elaborar Mapa de Investimentos (Desejado -x Atual), Status 
dos Projetos e Balancear Investimentos 

Responsáveis 
Partici~antes 

Critério de Saída 

Gerente de Portfólio e alguma ferramenta de apoio. 
Gerente sênior. 

Pré-atividade 

Critério de Entrada 

Artefatos 

Avaliar 1 Selecionar projetos alinhados. 
1. Os projetos já terem sido avaliados e aprovados na avaliação de 
benefícios riscos. 

Requeridos 

Artefatos Gerados 

2. Avalia~ão dos projetos e justificativa para a avaliação dada. 
1. Lista de projetos aprovados; 
2. Mapa de investimento desejado; 
3. Mapa de investimento atual; 
4. Status dos projetos em andamento das por área de investimento. 
1. Lista de projetos balanceados e aprovados para a execução e 
justificativa para a ação; 
2. Lista de projetos não aprovados para a execução e justificativa 

1.4 Subprocesso "Manter Pipeline" 

Pós-Tarefa 

O propósito do subprocesso "Manter Pipeline" é gerenciar os projetos da 

organização, segundo os critérios que justificaram sua aprovação (benefícios e riscos), e 

monitorar os indicadores de sucesso dos projetos, através de uma visão consolidada do 

portfólio da organização. 

para a ação. 
- 

Este subprocesso foi dividido nas seguintes atividades: 

monitorar benefícios/riscos/metas organizacionais; 

monitorar indicadores de sucesso dos projetos. 

A Figura 1.5 lustra o subprocesso "Manter Pipeline", com suas atividades, tarefas e 

saídas esperadas após sua execução.A seguir, cada auvidade deste subprocesso será descrita, 

destacando-se qual o seu propósito, e tarefas. 



I. SUBPROCESSO MANTER PIPELINE 

4.I Monitorao beneficias 1 riscos I metas 
organizacionais 

4.2 Monitorar indicadores de sucesso 
dos projetos 

Sim 

Legenda 

- PAB Projetm Alinhados e 
Bahnceaúx - ICB. Indiçador de Categoria de 
Benetido Padrão 

I: ICE ldgdade  C l w i a  de Risca 
GüS: Grálim de barras das íases aos 

pcqetm do Pips(ine - PAC: Plano de AçSo Corretim 
- APk Avaiiqão do Pbno de- , PE: Planqanmnio Estratdgim 

ROM: Reiatino de -tivos e Metas ': iW: Indikwhesde Oe-penhc de 
Rojecos 
- BCP Benelidos Padrão 
Organiraiumais - NBP. Nwa p3nniaç40 d w  aenefiaos 
Padriki 
7 018: Gráfico de Iridica6ores d e  
,8enefldos - IGP Indicadwes de GerBrrm de 
Roietos 

1- SCG' Scon, C%rd de GeiWicia de 
Rojelos - PCP: Painel de h t m i e  de Roletos 

-E<: Exeaitno 

Inicio ou Fim do 

Anelato da Saida 

Paralelo sem 

Figura I. 5 - Subprocesso "Manter Pipeline". 



I Descrição O Gerente de projetos atualiza os benefícios e riscos dos projetos 
em marcos esvecíficos. 

Responsáveis 
Partici~antes 

Tarefa 

Gerente de Portfólio e alguma ferramenta de apoio. 
Gerente sênior. 

1 Pré-atividade 
Critério de Entrada 
Critério de Saída 
Artefatos 
Requeridos 
Artefatos Gerados 

Pós-Tarefa 

Descrição 

- 
- 
Benefícios e riscos repontuados. 
1. Lista de Projetos Aprovados; 
2. Lista de benefícios e riscos dos projetos aprovados. 
1. Nova pontuação dos benefícios e riscos dos projetos aprovados. 
Elaborar e Avaliar os Indicadores de Benefícios e Riscos POR 
Proietos 

Responsáveis 
Particivantes 

Critério de Entrada 

Critério de Saída 

Artefatos 
Requeridos 

Artefatos ~ e r a d F  
Pós-Tarefa 

Elaborar e Avaliar os Indicadores de Benefícios e Riscos POfi 
Projetos 
O gerente de portfólio ou gerente sênior deve gerar um gráfico dt 
radar com as seguintes variáveis: pontuação dos indicadores dt 
benefícios-padrão (Linha Base de Benefícios), indicadore! 
Histórico dos benefícios, os Benefícios mínimos e Benefício! 
reais atribuídos para cada categoria no subprocesso  estabelece^ 
Gerência Estratégica de Portfólio". Uma vez gerado o gráfico dc 
radar o gerente de portfólio analisa eventuais desvios no! 
benefícios. 

-- 

Gerente de Portfólio e alguma ferramenta de apoio. 
- 

Calcular Valores e Benefícios segundo o SC e classificá-los poi 
áreas de investimento. 
1. Ter registrado as categorias e critérios de avaliação (benefícios 
padrão) com seus respectivos pesos; 
2. Ter registrado as informações detalhadas dos projetos; 
3. Ter pontuado os critérios de avaliação (benefícios padrão) dos 
projetos; 
4. Ter calculado os indicadores de cada categoria. 
- 
1. Lista de projetos pontuados; 
2. Nota final das categorias de benefícios-padrão; 
3. Nota mínima das categorias de benefícios-padrão. 
1. Gráfico de radar das categorias de benefícios-padrão. 

- - 

Planejar e Executar Ações Corretivas 



Descrição benefícios, o gerente de projetos planeja e executa alguma ação 

Responsáveis 
Particiuantes 

Critério de Entrada 

Critério de Saída 
Artefatos 
Reaueridos 
Artefatos Gerados 
Pós-Tarefa 

corretiva para corrigi-la. 
Gerente de projetos. 
Gerente de ~ortfólio. 
Exibir e Avaliar os indicadores de benefícios e riscos POR 
projetos. 
1. Ter repontuado os benefícios e riscos; 
2. Ter gerado o gráfico de radar com a pontuação atual dos 
benefícios; 
3. Ter analisado e encontrado eventuais desvios nos indicadores 
de categorias de benefícios. 
Ter planejado e iniciado a execução da ação corretiva. 
1. Indicadores de benefícios; 
2. Indicadores de riscos. 
1. Plano de ação para os desvios encontrados. 
Gerenciar Ações Corretivas até o Fechamento. 

I Tarefa I Gerenciar Acões Corretivas até o Pechamento 

Descrição 
Caso a atividade "Planejar e Executar uma Ação Corretiva" seja 
realizada o gerente de projetos gerencia as ações corretivas até o 
seu fechamento e re~istra sua eficiência. 

Responsáveis 
Participantes 
Pré-atividade 
Critério de Entrada 
Critério de Saída 
Artefatos 
Reaueridos 

I Tarefa 1 Exibir e Avaliar Relatório de Metas 

Gerente de projetos. 
Gerente de Portfólio. 
Planejar e Executar ações corretivas. 
1. Uma ação corretiva ter sido planejada e executada. 
1. Uma ação corretiva ter sido finalizada. 
1. Plano de ação da ação corretiva. 

Artefatos Gerados 
Pós-Tarefa 

I Descrição 

1. Avaliação da eficácia do plano de ação. 
- 

O Gerente de portfólio ou os executivos da organização verificam 
o alcance dos obietivos e metas. 

Responsáveis 
Participantes 

Gerente de Portfólio. 
Gerente de Portfólio. 

Critério de Entrada 

1 Requeridos 1 2. ~elatório de objetivoi e metas. 

1. Existirem projetos concluídos e com a avaliação das metas 
realizadas. 

Critério de Saída 
Artefatos 

- 

1. Planejamento estratégico; 

Artefatos Gerados 
Pós-Tarefa 

1. Plano de ação para o planejamento estratégico. 
Selecionar Proietos. 



Descrição 

Res onsáveis I* 
Critério de Entrada 
Critério de Saída 
Artefatos 
Reaueridos 

I Artefatos Gerados 

Pós-Tarefa 

O gerente de projetos acompanha o desempenho dos indicadores 
de sucesso dos projetos, a fim de encontrar desvios entre os 
limites estabelecidos no subprocesso "Estabelecer Gerência 
Estratégica de Portfólio" e os valores atuais. Os desvios 
encontrados deverão ser corrigidos através de ações corretivas, as 
quais deverão ser acompanhadas até o seu fechamento. 
Gerente de projetos. 
Gerente de Portfólio. 
Exibir e Avaliar indicadores de desempenho dos Projetos POR 
Projeto (Consolidado). 
Ter ~roietos em execucão. 

1. Indicadores de Gerência de Projetos; 
2. Score Card de Proietos. 
1. Painel de Controle de Projetos; I 
3. Plano de Ação para os Projetos. 
Planeiar e Executar Acões Corretivas 

I Tarefa I Planejar e Executar Ações Corretivas 

Descrição 
O gerente de projetos planeja e executa ações corretivas, caso os 
indicadores de desempenho dos projetos da organização se 
desviem do tolerável. 

Responsáveis 
Participantes 
Pré-atividade 

Gerente de projetos. 
Gerente de Portfólio. 
Execucão dos moietos. 

I Critério de Entrada 
1. Ter encontrado algum desvio que não é tolerável pela 
organizacão. 

Critério de Saída 

Artefatos 
Requeridos 

I Tarefa I Gerenciar ação Corretiva até o Fechamento 

1. Ter planejado e iniciado a execução da ação corretiva. 
1. Desempenho m'nimo dos indicadores de desempenho dos 
projetos; 
2. Desempenho dos indicadores de projetos. 

Artefatos Gerados 
Pós-Tarefa 

I Descrição 

1. Ações corretivas. 
Gerenciar ação Corretiva até o Fechamento 

O gerente de projetos gerencia as ações corretivas caso alguma 
tenha sido daneiada e executada. 

Responsáveis 
Participantes 

Gerente de projetos. 
Gerente de Portfólio. 

Pré-atividade 
Critério de Entrada 

Planejar e executar ações corretivas. 
1. Uma acão corretiva ter sido daneiada e executada. 

Critério de Saída 
Artefatos 
Reaueridos 

1. Uma ação corretiva ter sido finalizada. 
1. Plano de ação da ação corretiva. 

Artefatos Gerados 
Pós-Tarefa 

1. Avaliação da eficácia do plano de ação. 
- 



1.5 Subprocesso "Encerrar ou Cancelar Projetos" 

O propósito do subprocesso "Encerrar ou Cancelar Projetos" é registrar os dados 

de entrega dos benefícios dos projetos que foram executados dentro da organização, tais 

como o percentual de alcance de metas e objetivos, além das lições aprendidas. 

Esse subprocesso possuí apenas uma atividade: i) encerrar ou cancelar projetos. 

A figura 1.6 ilustra o presente subprocesso, com todas as atividades, entradas 

requeridas e artefatos gerados. A seguir, cada atividade deste subprocesso será descrita, 

destacando-se qual o seu propósito, e tarefas. 

5.1 Encerrar Projetos e Entregar Beneffcios 

formalmente o 
Projieo 

P 
GP 

Legenda 

ARTEFATOS: 

- PE: Planejamento Estrailgiw - OMP: Objetivo) e Meta6 do Projeto 
- POM: Percenlual do Objetivo e Mela 
- W Fonnuldrlo de Llções Aprendidas 
- LAP: Llções Aprendldaí - REP. Relatório de Encerramento do Pmjeto 

- GP. Gerente de Projetos I 

s l ~ e o ~ o s :  
( Inicio ou Fim do processo 

0 Alividade 

0 CondiçSo 

& Papel 

Arleraio de Entrada 

Artefato de Salda v Paraieio sem Sencronismo 

Figura I. 6 - Subprocesso encerrar ou cancelar projetos. 



Descrição 

Resuonsáveis 
Participantes 
Pré-atividade 

Critério de Entrada 

Critério de Saída 
Artefatos 
Requeridos 
Artefatos Gerados 
Pós-Tarefa 

Tarefa 

Descrição 

Resuonsáveis 
Participantes 
Pré-atividade 
Critério de Entrada 

Critério de Saída 

Artefatos 
Requeridos 
Artefatos Gerados 
Pós-Tarefa 

A execução dos projetos gerará um conjunto de lições aprendidas I 
que deverão ser kazenãdas e reutilizadas para o plane&mento e I 
execução dos novos projetos. O objetivo dessa tarefa é armazenar 
essas lições aprendidas. 
Gerente de uroietos. 
Gerente de Portfólio. 
Execucão dos ~roietos. 
1. As atividades de um projeto terem acabado, ou 
2. Não ser mais interessante manter o projeto para a empresa. 

1. Planejamento estratégico; 
2. Objetivos e metas que o projeto se propôs a atender. 
1. Perceniiual de alcance das metas e objetivos da organização. 

Armazenar Lições Aprendidas 
O gerente de projetos consolida um conjunto de lições aprendidas I - .  

qué e as armazena para serem reutilizadas no planejarn&to e 
execução de novos projetos. 
Gerente de.projetos. 
Gerente de Portfólio. 
Informar alcance de metas e objetivos. 
1. Ter algum projeto encerrado. 
1. Ter registrado todas as informações relevantes sobre a execução 
do moieto. 

1. Formulário de lições aprendidas. I 
1. Licões aurendidas. 
Encerrar a Execução do Projeto 

T a r e f a a  Execuqão do Projeto 

Descrição 
O gerente de projetos encerra formalmente o projeto e libera os 
recursos humanos envolvidos em sua execucão. I 

Responsáveis 
Partici~antes 

Critério de Saída I - 

Gerente de projetos. 
Gerente de Portfólio. 

Pré-atividade 
Critério de Entrada 

Armazenar lições aprendidas. 
1. Todas as atividades do moieto estar concluídas ou encerradas. 

Artefatos 
Requeridos 

1. Formulário de avaliação dos recursos humanos. 

Artefatos Gerados 
1. Avaliação dos recursos humanos; 
2. Liberacão dos recursos humanos. 

Pós-Tarefa - 



ANEXO I1 - ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS 

Este anexo apresenta detalhadamente o levantamento de requisitos 

realizado. Parte deste levantamento foi descrito no Capítulo IV desta 

dissertação. O conteúdo deste anexo não representa toda a especificação e 

modelagem elaborada para a implementação do apoio ferramenta, existem 

ainda, outros diagramas e documentos que foram gerados a partir da 

execução do processo de desenvolvimento do Laboratório de Engenharia 

de S0fh.vat-e da COPPEKJFRJ. 

11.1 Necessidades do Cliente 

A necessidade do cliente: A necessidade do cliente se expressa através da falta 

de apoio ao desenvolvimento de um .planejamento estratégico, com definição de 

objetivos e metas para as variadas áreas de negócio da empresa. Somado a isso a 

ausência de uma metodologia que apóie a operacionalização dos objetivos e metas, 

através da correta seleção e manutenção dos investimentos em projetos que estejam 

alinhados aos objetivos estratégicos e que tragam os devidos benefícios, de modo a 

maxirnizar a utilização dos recursos escassos da organizagão. 

A maximização da utilização dos recursos escassos de uma organização pode-se 

dar através da correta seleção e manutenção de projetos considerados corretos, dentro 

do portfólio de investimento dessas organizações. A correta seleção dos projetos deve 

levar em consideração aspectos como: alinhamento estratégico, benefícios e riscos que o 

projeto trará para a organização caso seja selecionado e executado corretamente. 

Sua execução implica na gerência (manutenção) de todos os aspectos 

considerados durante sua seleção. A necessidade do trabalho de mestrado é o 

desenvolvimento de uma solução que facilite a seleção e manutenção de projetos dentro 

do pipeline da empresa. 

Afeta: i) Os executivos da organização que terão uma ferramenta de apoio a 

tomada de decisão sobre a seleção dos projetos que operacionalizarão os objetivos e 



metas definidos no planejamento estratégico; ii) Os gerentes de projeto que deverão 

gerenciar outros aspectos (benefícios esperados) além dos indicadores de qualidade de 

seus projetos; e iii) Todos os recursos da empresa, que passarão a trabalhar em projetos 

realmente importantes e que estão alinhados aos objetivos de negócio da empresa. 

O seu impacto é: i) A alteração na maneira como os projetos são selecionados, 

diminuindo o viés durante sua aprovação. Com a implantação da metodologia e da 

ferramenta cada projeto precisa ter uma justificativa para existir e mais que isso 

precisará de uma justificativa para continuar existindo; ii) Facilidade na 

operacionalização do planejamento estratégico, através da correta seleção e manutenção 

de projetos que atendem aos objetivos e metas; iii) Maximização do retorno na 

utilização dos recursos, tendo em vista que os projetos "corretos" serão selecionados; 

iv) Minimização de disputas políticas pela aprovação do projeto; e v) Melhoria na 

visibilidade na realização do planejamento estratégico. 

Benefcios com a sohção: i) Otirnização da utilização dos recursos, ii) 

Diminuição do viés para aprovação de projetos, iii) Facilidade para operacionalização 

do planejamento estratégico, iv) Maior visibilidade do status dos projetos; 

11.2 Modelo de Domínio 

Para auxiliar o entendimento dos itens que compõem este levantamento de 

requisitos, foram gerados modelos de domínio para cada um dos projetos identificados. 

11.2.1 Módulo Estabelecer Gerência Estratégica de Portfólio 

O modelo de domínio associado com o Módulo Estabelecer Gerência Estratégica 

de Portfólio é exibido na II. 1. 



cd Módulo estabelecer gerência estratégica de portlóllo 

/ 
utilizam para seleção e manutenção de comp entes 

/ b, 
utillzam para seleção e manutenção de componentes 

'.~ 3 
ii . -- -- " 

Figura 11.1 - Diagrama de Domínio do Estabelecer Gerência Estratégica de Portfólio 



11.2.2 Módulo Identificar e Categorizar Projetos 

O modelo de domínio associado com o Módulo Identificar e Categorizar Projetos 

é exibido na Figura 11.2. 

cd Modelo de Domínio 

atendem a I I.. 

\ 
pertence a 

\ 
/ 1 ..* 

Atendem 

Figura 11.2 - Diagrama de domínio do Identificar e Categorizar Projetos 

11.2.3 Módulo Selecionar Projetos (Decisões Táticas de Portfólio) 

O modelo de domínio associado com o Módulo Selecionar Projetos (Decisões 

Táticas de Portfólio) é exibido na Figura 11.3. 



Apoia no balanceamento do portfólio 
I 

Figura 11.3 - Diagrama de Domínio do Selecionar Projetos (Decisões Táticas de 
Portfólio) 

11.3 Requisitos de clientes 

A partir da análise do problema descrito na seção 2 - Necessidades do Cliente, 

foram levantados os requisitos do cliente descritos nas subseções a seguir. Para cada 

Requisito de Cliente (ID RC) foram identificados os Requisitos do Produto (ID RP) 

afetados ou atendidos, descritos na Tabela III. 1 - Requisitos de Produto da Estação Taba 

(ver 011) . 



Os requisitos foram classificados segundo o seguinte critério de prioridade: 'A' 

significa que a prioridade do requisito é alta, 'M' significa que a prioridade do requisito é 

média e 'B' significa que a prioridade do requisito é baixa. 

11.3.1 Módulo Estabelecer Gerência Estratégica de Portfólio 

A Tabela II.1 apresenta os requisitos de cliente associado com o Módulo 

Estabelecer Gerência Estratégica de Portfólio. Para cada Requisito de Cliente (ID RC) 

foram identificados os Requisitos do Produto (ID RP) afetados ou atendidos, descritos na 

Tabela Ei. 1 - Requisitos de Produto da Estação Taba (ver OIP). 

Tabela 11.1 - Requisitos de Cliente do Módulo Estabelecer Gerência Estratégica de 
Portfólio 

RC.OO1 I RP.022 I Manter áreas de investimento 

11.3.2 Móduls Identificar e Categsrizar Projetos 

1 x 1  
RC.002 
RC.003 
RC.004 
RC.005 
RC.006 
RC.007 

RC.008 

A Tabela 11.2 apresenta os requisitos de cliente associado com o Módulo Identificar e 

Categorizar Componentes. Para cada Requisito de Cliente (ID RC) foram identificados os 

Requisitos do Produto (ID RP) afetados ou atendidos, descritos na Tabela III. 1 - 

Requisitos de Produto da Estação Taba (ver OII). 

RP.022 
RP.022 
RP.022 
RP.022 
RP.022 
RP.022 
RP.022 

Manter Subáreas de investimento 
Manter objetivos por áreas de investimento 
Manter metas por áreas de investimento 
Gerar mapa de investimento desejado 
Manter categorias de benefícios padrões 
Manter Benefícios Padrões 
Manter parametrização de gráfico de 
benefícios x riscos 

X 
X 

X 

X 
X 
X 

X 



Tabela 11.2 - Requisitos de Cliente do Módulo Identificar e Categorizar Projetos 

11.3.3 Módulo Selecionar Projetos (Decisões Táticas de Portfólio) 

RP.015 

RP.015 
RP.022 
RP.015 
RP.022 
RP.015 

A Tabela 11.3 apresenta os requisitos de cliente associado com o Módulo 

Identificar e Categorizar Projetos. Para cada Requisito de Cliente (ID RC) foram 

identificados os Requisitos do Produto (ID RP) afetados ou atendidos, descritos na 

Tabela III. 1 - Requisitos de Produto da Estação Taba (ver 011). 

Manter pontuações dos beneficios padrões 

Manter gráfico de radar do componente 

Manter Probabilidade e impacto de não se 
alcançar os beneficios padrões 
Manter gráfico de benefícios x riscos (todos os 
componentes) 

Tabela 11.3 - Requisitos de Cliente do Módulo Identificar e Categorizar Projetos 

X 

X 

X 

X 

RP'022 I Manter pontuações dos beneficios padrões I I RP.015 X 

RP'022 I Manter gráfico de radar do componente I RP.015 

11.4 Requisitos Funcionais de Software 

X 

RC'015 

Para atender o serviço solicitado, será necessário implementar uma nova 

ferramenta no atual sistema TABA, que permitirá a gerência de portfólio. Para atender as 

necessidades do cliente levantadas, foram identificados os requisitos funcionais que 

RP.022 
RP.015 
RP.022 
RP.015 

Manter Probabilidade e impacto de não se 
alcançar os beneficios padrões 
Manter gráfico de benefícios x riscos (todos os 
componentes) 

X 

X 



devem ser implementados na estação TABA, numa nova ferramenta, denominada Taba 

Portfólio Management. Esses requisitos estão descritos nas subseções a seguir. 

Os requisitos foram classificados segundo o seguinte critério de prioridade: 'A' 

significa que a prioridade do requisito é alta, 'M' significa que a prioridade do requisito é 

média e 'B' significa que a prioridade do requisito é baixa. 

11.4.1 Módulo Estabelecer Gerência Estratégica de Portfólio 

A Tabela 11.4 apresenta os requisitos funcionais associados com o Módulo 

Estabelecer Gerência Estratégica de Portfólio. Para cada Requisito de Funcional (ID RF) 

foram identificados os Requisitos de Cliente (ID RC) afetados ou atendidos. 

Tabela 11.4 - Requisitos Funcionais - Módulo Estabelecer Gerência Estratégica de 
Por tfólio 

RF.OO1 
RF.002 
RF.003 
RF.004 
RF.005 
RF.006 
RF.007 
RF.008 
RF.009 
RF.O1O 

RC.001 
RC.OO1 
RC.OO1 
RC.OO1 
RC.002 
RC.002 
RC.002 
RC.003 
RC.003 
RC.003 

Inserir área de investimento 
Visualizar área de investimento 
Alterar área de investimento 
Remover área de investimento 

X 
X 
X 
X 

Inserir subárea de investimento 
Alterar subárea de investimento 
Remover subárea de investimento 
Inserir Objetivos de curto, médio e lonqo prazo 
Alterar Objetivos de curto, médio e longo prazo 
Remover Objetivos de curto, médio e longo 

X 
X 

Y 

- 

X 
X 
X 



11.4.2 Módulo Identificar e Categorizar Projetos 

A Tabela 11.5 apresenta os requisitos funcionais associados com o Módulo 

Identificar e Categorizar Projetos. Para cada Requisito de Funcional (ID RF) foram 

identificados os Requisitos de Cliente (ID RC) afetados ou atendidos. 

Tabela 11.5 - Requisitos Funcionais - Módulo Identificar e Categorizar Projetos 

RF.025 
RF.026 

RF.027 
RF.028 

11.4.3 Módulo Selecionar Projetos (Decisões Táticas de Portfólio) 

RF.029 
RF.030 

RF.031 

RF.032 

RF.033 

A Tabela 11.6 apresenta os requisitos funcionais associados com o Módulo 

Selecionar Projetos (Decisões Táticas de Portfólio). Para cada Requisito de Funcional (ID 

RF) foram identificados os Requisitos de Cliente (ID RC) afetados ou atendidos. 

RC.009 
RC.009 

RC.009 
RC.009 

RC.O1O 
RC.011 

RC.011 

RC.012 

RC.012 

Visualizar componentes candidatos 
Inserir informações básicas sobre os 
componentes 
Alterar informações dos componentes 
Remover informações do componente 
candidato 
Refinar informações sobre os componentes 
Associar componentes a área e subárea de 
investimento 
Alterar associação de componentes a objetivos 
e metas organizacionais 
Associar componentes a objetivos e metas 
organizacionais 
Alterar associação de componentes a área e 
subárea de investimento 

X 

X 

X 
\, 

X 

X 

X 

X 

X 

A 



Tabela 11.6 - Requisitos Funcionais - Módulo Selecionar Projetos (Decisões Táticas 
de Portfólio) 

RF.042 

RF.043 

RF.044 

RF.046 I RC.016 1 Classificar projetos candidatos por risco 1 X 
RF.047 1 RC.016 I Exibir gráfico de benefícios x riscos I X 

RF.045 

11.5 Caso de Uso e Processos de Apoio 

RC.015 

RC.015 

RC.015 

Para cada um dos módulos identificados foram identificados casos de uso e 

definido um conjunto de processos de apoio para guiar a execução das ferramentas a 

serem construídas. Os casos de uso e os processos de apoio atendem às necessidades 

identificadas através dos requisitos de cliente, funcionais e não-funcionais. Esses casos de 

uso e processos de apoio estão descritos nas subseções a seguir. 

RC.016 

Os casos de uso foram classificados segundo o seguinte critério de complexidade: 

'A' significa que a complexidade do requisito é alta, 'M' significa que a complexidade do 

requisito é média e 'B' significa que a complexidade do requisito é baixa. 

Inserir Probabilidade / Impacto de não alcançar 
os benefícios dos projetos candidatos 
Visualizar probabilidade e impacto dos projetos 
candidatos 
Atualizar pontuação de probabilidade e impacto 

X 

v 

dos projetos candidatos 
Classificar projetos candidatos por pontuação 

A 

V 



11.5.1 Módulo Estabelecer Gerência Estratégica de Portfólio 

O módulo Estabelecer gerência estratégica de portfólio será apoiada por 

atividades: 

definir objetivos e áreas de investimento organizacionais; 

registrar benefícios padrões e parametrizar Score Cards e indicadores; 

parametrizar gráfico de riscos x benefícios. 

As atividades do processo Estabelecer Gerência Estratégica de Portfólio serão 

atendidas pelos casos de uso identificados Tabela 11.7. Para cada Caso de Uso (ID UC) 

foram identificados os Requisitos Funcionais (ID RF) relacionados. 

Tabela 11.7- Casos de uso do processo Gerência Estratégica de Portfólio 

RF.OO1 
RF'002 
RF.003 
RF. 004 

Manter cadastro de áreas de investimento 

RF.012 
RF.013 
RF. 0 1 4  

RFm016 I Manter categorias de benefícios padrões 
RF.017 I I I x I  

Manter cadastro sub de áreas de investimento 

RFm005 
RF'006 
RF.007 
RFm008 
RFm009 
RF.O1O 
RF.011 
RF. O 1 5  

Manter objetivos de curto, médio e longo prazo 
por áreas de investimento 

Manter metas de curto, médio e longo prazo 
por áreas de investimento 

Gerar mapa de investimento desejado 

RF.018 
RF.019 
RF.020 
RF.021 

RF.022 

Manter Benefícios padrões X  

Manter parametrização de gráfico de benefícios 
Y r i ~ r n s  X  



11.5.2 Módulo Identificar e Categorizar Projetos 

O módulo Identificar e Categorizar Projetos será apoiada por 3 atividades: 

identificar projetos; 

relacionar projetos; 

refinar a descrição do projeto. 

As atividades do processo Identificar e categorizar projetos serão atendidas pelos 

casos de uso identificados Tabela II.8. Para cada Caso de Uso (ID UC) foram 

identificados os Requisitos Funcionais (ID RF) relacionados. 

Tabela 11.8 - Casos de uso do processo Gerência Estratégica de Portfólio 

UC.009 RFm031 Manter informagões básicas sobre o projeto I I RF.032 I I I I x I  

11.5.3 Módulo Selecionar Projetos (Decisões Táticas de PsrtfBlis) 

UC.O1O 
UC.011 

UC.012 

O módulo Identificar e categorizar projetos será apoiada por 3 sub processos: 

pontuar critérios de avaliação dos projetos; 

analisar riscos aos benefícios dos projetos; 

avaliar 1 Selecionar projetos alinhados; 

balancear investimentos e analisar cenários. 

RF.033 
RF.026 
RF.027 
RF.028 
RF.029 
RF.030 

Manter descrição refinada dos projetos 
Manter projeto relacionado a área e subárea de 
investimento 
Manter projeto relacionado a objetivos e metas 
de determinadas áreas de investimento 

X  

X  

X 



As atividades do processo Selecionar projetos (Decisões táticas de portfólio) serão 

atendidas pelos casos de uso identificados Tabela 11.9. Para cada Caso de Uso (ID UC) 

foram identificados os Requisitos Funcionais ( I .  RF) relacionados. 

Tabela 11.9 - Casos de uso do processo Selecionar Projetos (Decisões Estratégicas 
de Portfólio) 

RF.034 
RF.035 
RF.036 
RF.037 
RF.038 
RF. 040 
RF. 045 
RF. 041 
RF. 042 
RF. 043 
RF. 044 
RF.039 
RF. O46 
RF. 047 

Manter pontuações dos benefícios padrões 

Manter gráfico de radar do projeto 

Manter Probabilidade e impacto de não se 
alcançar os benefícios padrões 

Manter gráfico de benefícios x riscos (todos os 
projetas) I x I  I 

11.5.4 Matriz de Rastreabilidade Bidirecional 

Essa seção ilustra a matriz de rastreabilidade bidirecional entre os requisitos de 

cliente, requisitos funcionais e casos de uso. 





Figura 11.5 - Matriz de Rastreabilidade Bidirecional do Módulo Estabelecer Gerência Estratégica de Portfólio (Decisões Táticas 
de Portfólio) - Parte 2 









ANEXO I11 - REQUISITOS DE PRODUTO DA ESTAÇÃO 

TABA 

Neste anexo são listados os requisitos deprod~to da Eshqão Taba. 

Tabela 111.1 - Requisitos de Produto da Estaqão Taba 

RP.OO1 possuir interface consistente. 

RP.002 possuir um modelo comum de armazenamento de dados. 

RP.003 kpoiar o controle de versões e a gerência de configuração. 

P ossuir conhecimento sobre processo de software e abordagens de 
RP.004 

desenvolvimento. 

RP.005 possuir mecanismo de integração de ferramentas. 

RP.006 pnnitir a descrição de tarefas. 

RP.007 kpoiar a utilização de Teorias de Domínio. 

RP.008 kpoiar a definição de processos de software. 
I 

erar Ambientes Configurados para o contexto desejado. 
I 

RP.O1O kpoiar a gerência de conhecimento nos ambientes. 
I 

RP.011 permitir a descrição da estrutura organizacional. 
I 

RP.012 krmitir a descrição dos profissionais envolvidos. 
I 

RP.013 prmitir a descrição dos processos organizacionais. 
I 

RP.014 Perar ambiente para projetos específicos. 

RP.015 bpoiar a execução e a gerência de processos de software. 

RP.016 ossuir apoio para a avaliação do produto. P 
RP.017 possuir apoio para a avaliação do processo. 

RP.018 kpoiar a definição de arquiteturas de referência. 

RP.019 kpoiar o trabalho cooperativo. 



I 

RP.021 bpoiar a Gerência dos Ativos de Processo. 
I 

RP.022 p s u i r  apoio para à gerência de portfólio de projetos. 

Além disso, a Estação TABA possui requisitos de arquitetura que também 

devem ser respeitados e apoiados, conforme pode ser visto na Tabela III. 2 - Requisitos 

da Arquitetura do Produto da Estação Taba. 

Tabela 111.2 - Requisitos da Arquitetura do Produto da Estação Taba 

Possuir uma arquitetura bem definida, utilizando componentização para 

facilitar o desenvolvimento, e que minirnize o esforço e custo de 

construção das funcionalidades e ferramentas. 

Permitir a utilização do sistema em diferentes locais sem a necessidade de 

instalação prévia. 

Ser construído usando tecnologias escaláveis, robustas e bem aceitas no 

mercado, de preferência gratuitas, evitando a utilização de tecnologias 

incipientes, instáveis elou não confiáveis. 

Possuir uma interface desacoplada, de forma a permitir sua evolução sem 

impacto nos demais elementos da aplicagão. 

Possuir uma integração de dados entre as ferramentas evitando a 

duplicidade de entrada de informações. 

Possibilitar a utilização do sistema de qualquer lugar através de interface 

web. 

Manter compatibilidade com a infra-estrutura atual da Estação TABA. 

Possibilitar o acesso concorrente de múltiplos usuários ao sistema nas 



I mesmas ferramentas e ambientes. 

Possuir um tempo de resposta aceitável para as ações do usuário. 

Possuir facilidades de uso para a inclusão e edição das informações a 

serem digitadas. 

Possuir uma interface amigável, mantendo o padrão da interface atual da 

Estação TABA, mas adicionando outras facilidades. 

Possuir suporte à internacionalização dos elementos de interface e 

mensagens para os usuários. 

Ter uma interface padrão entre as ferramentas. 
-- 

Possuir independência de sistema operacional do cliente ou do servidor. 

Além disso, possibilitar a utilização de diferentes navegadores. 

Poder ser utilizado com diferentes tipos de banco de dados. 

Possuir dispositivo para atualização automática de versões. 

Possuir dispositivo para envio automático de exceções e ocorrências de 

falha. 

Facilitar a manutenção das funcionalidades do ambiente, permitindo a 

evolução dos elementos de forma independente sem impacto nos demais 

elementos do ambiente. 

Armazenar o log das ações tomadas pelos usuários tanto para fins de 

auditoria quanto para auxiliar na identificação de erros nas ferramentas. 

Possibilitar a defini$io de diferentes perfis de controle de acesso para o 

acesso às ferramentas e às funcionalidades de determinadas ferramentas 

mais críticas de acordo com o papel nos projetos. 


