
 

 
 

 

ROCHELI NATANI BALD MENISCK 

 

 

CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO E PRIORIZAÇÃO DE 

PORTFÓLIO DE MODIFICAÇÕES DE ENGENHARIA 
 
 

Trabalho apresentado ao curso MBA em 

Gerenciamento de Projetos, Pós-Graduação lato 

sensu, Nível de Especialização, do Programa 

FGV Management da Fundação Getulio Vargas, 

como pré-requisito para a obtenção do Titulo de 

Especialista.  

 

 

  Edmarson Bacelar Mota 

  Coordenador Acadêmico Executivo 

 

Vanessa Janni 

Orientador 

 

Norberto Almeida 

Coorientador 

 

Curitiba – PR 

2018 



 

 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS  

PROGRAMA FGV MANAGEMENT 

MBA EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso, Critérios para seleção e priorização de portfólio de 

modificações de engenharia, elaborado por Rocheli Natani Bald Menisck e aprovado pela 

Coordenação Acadêmica, foi aceito como pré-requisito para a obtenção do certificado do Curso 

de Pós-Graduação lato sensu MBA em Gerenciamento de Projetos, Nível de Especialização, 

do Programa FGV Management.  

 

 

Data da Aprovação: Local, Data 

 

 

Edmarson Bacelar Mota 

Coordenador Acadêmico Executivo 

 

 

 

 

Vanessa Janni 

Orientador 

 



 

 

  

TERMO DE COMPROMISSO 

 

 

O aluno Rocheli Natani Bald Menisck, abaixo assinado, do curso de MBA em Gerenciamento 

de Projetos, Turma GPJ50 (2/2016) do Programa FGV Management, realizado nas 

dependências da instituição conveniada ISAE, no período de 15/04/2016 a 21/01/2018, declara 

que o conteúdo do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado “Critérios para seleção e 

priorização de portfólio de modificações de engenharia”, é autêntico e original. 

 

Curitiba, Maio, 2018 

 

 

Rocheli Natani Bald Menisck  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Resumo 
Este trabalho apresenta um levantamento de critérios de seleção e priorização de projetos 

utilizados em estudos anteriores, realizado através de uma revisão da literatura que contemplou 

os anos 1999 a 2017. Após a eliminação de critérios duplicados, similares ou muito diferentes 

do contexto abordado, 130 critérios restaram. Esses foram subdivididos em aspectos: do 

projeto, econômico, ambientais e de segurança do trabalho, sociais, técnicos, organizacionais e 

de mercado. Os critérios utilizados com maior frequência nos estudos e respeitando a subdivisão 

dos aspectos, foram base para a realização de uma pesquisa de campo, que apontou os seguintes 

critérios como mais importantes para selecionar e priorizar projetos de modificações de 

engenharia:  custos x benefícios sociais, geração de vantagens competitivas, inovação, 

minimização de riscos legais e impactos ambientais, redução de perdas e/ou custos, relação com 

o core business e riscos do projeto. 

  

Palavras Chave: Gestão de projetos. Portfólio de projetos. Critérios para seleção de projetos. 

Modificações de engenharia. 



 

 

Abstract 
This paper presents a survey of selection and prioritization criteria of projects used in previous 

studies, carried out through a review of the literature that covered the years 1999 to 2017. After 

the elimination of duplicated criteria, similar or very different from the context covered, 130 

criteria remained. These were subdivided into aspects: of project, economic, environmental and 

occupational safety, social, technical, organizational and market. The criteria used most 

frequently in the studies and respecting the subdivision of the aspects were the basis for 

conducting a field research, which pointed to the following criteria as the most important ones 

to select and prioritize projects of engineering changes: costs x social benefits, generation of 

competitive advantages, innovation, minimization of legal risks and environmental impacts, 

reduction of losses and / or costs, relation with the core business and risks of the project. 

  

Key Words: Project management. Project portfolio. Criteria for projects selection. Engineering 

changes. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os números de projetos vêm aumentando nas organizações, porém os recursos para 

implementá-los são cada vez mais escassos, sejam eles monetários, relativos ao tempo ou a mão 

de obra humana. Por isso é tão importante a seleção e a priorização de projetos. Geralmente, 

essa escolha está relacionada com as estratégias da organização, porém normalmente é 

complexa devido aos objetivos conflitantes. Considerar os métodos e os critérios adequados 

pode ser a chave do sucesso na tomada de decisão, já a escolha errada de critérios pode levar a 

organização a não atingir os seus objetivos estratégicos, bem como os das partes interessadas, 

PADOVANI et al. (2008). 

A seleção do portfólio envolve a comparação simultânea de um número de projetos 

em uma dimensão específica para obter a sequência desejada dos projetos. (ARCHER; 

GHASEMZADEH, 1999). Essa análise para a tomada de decisão deve ser feita em um comitê 

específico, com a participação de várias áreas para que os projetos selecionados reflitam o 

interesse da organização como um todo e não de uma área em específico.  

Há vários métodos que podem auxiliar na escolha de projetos, considerando a escolha 

multicritérios, como por exemplo: técnica de escore, balanced scorecard (BCS), gráfico de 

bolhas, método delphi, desdobramento da função qualidade, roadmap tecnológico, processo de 

análise de rede (ANP), processo analítico hierárquico (AHP), método multicriterial Promethee, 

árvore de decisão, redes neurais, programação inteira, lógica fuzzy, métodos probabilísticos, 

programação não linear, programação linear, métodos econômico/financeiros, programação por 

objetivos, programação dinâmica e teoria da utilidade multiatributo (MAUT). O ponto crucial 

é que os métodos de seleção exigem que os projetos sejam avaliados com base em critérios 

claros e pré-determinados. Os critérios de avaliação não são peculiares a nenhum método 

particular,  [...]. Os Critérios definidos pela maioria das empresas podem ser subjetivos, 

objetivos, qualitativos ou simplesmente intuitivos. (DUTRA, 2012). Inúmeros critérios podem 

ser considerados para a seleção e priorização de projetos. Não há certos ou errados, já que para 

cada realidade haverá critérios específicos, sendo assim a proposta desse trabalho e levantar os 

critérios considerados mais importantes para a escolha de projetos de modificação de 

engenharia. 

 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA 

Em um mercado extremamente competitivo, há sempre a necessidade de melhorias 

contínuas, de otimizar os processos de fabricação, melhorar o atendimento ao cliente, a 
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qualidade e o tempo de entrega. Para isso, há na maioria das empresas o gerenciamento de 

modificações de produtos e/ou processos, através de projetos que podem variar em tamanho, 

mas que tem a finalidade de tornar a empresa mais competitiva. Na maioria das vezes, há 

inúmeras possibilidades de projetos e a dificuldade é definir quais deles executar e em qual 

ordem. Além de que, nem sempre é viável fazer a mudança e em outros casos o custo frente ao 

beneficio inviabiliza o projeto. 

Sendo assim, o problema de pesquisa desse trabalho é: “Como selecionar e priorizar 

projetos de modificações de engenharia de produtos e/ou processos?” 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. OBJETIVO GERAL 

Identificar os melhores critérios para seleção e priorização de projetos de Alterações 

de Engenharia de produtos e/ou processos. 

 

1.2.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

Como decorrência do objetivo principal, pretende-se alcançar os seguintes objetivos 

específicos: 

a) Efetuar revisão bibliográfica sobre Gerenciamento de Portfólio de Projetos 

b) Mapear o processo de Alterações de Engenharia de Produtos e/ou Processos 

c) Relacionar através de uma revisão da literatura os critérios mais utilizados para a 

avaliação e seleção de projetos 

d) Realizar pesquisa de campo para identificar os critérios mais adequados para 

seleção e priorização de projetos de Alterações de Engenharia de Produtos e/ou 

Processos 

 

1.3. JUSTIFICATIVA/RELEVÂNCIA 

Segundo Gil (2002) há muitas razões que determinam a realização de uma pesquisa. 

Podem, no entanto, ser classificadas em dois grupos: razões de ordem intelectual e razões de 

ordem prática. As primeiras decorrem do desejo de conhecer pela própria satisfação de 

conhecer. As outras decorrem do desejo de conhecer com vistas a fazer algo de maneira mais 

eficiente ou eficaz. E essa foi a principal inspiração para a realização dessa pesquisa: a 

necessidade de aplicar na prática métodos que facilitem a tomada de decisão. 
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O tema dessa pesquisa é o gerenciamento de projetos em uma de suas áreas específicas, 

o gerenciamento de portfólio. Segundo Dutra (2012), esse tema mobiliza preocupação crescente 

uma vez que, geralmente, as organizações possuem disponíveis para a seleção um número de 

projetos superior a sua capacidade física e financeira. Desta forma, escolhas devem ser feitas 

para obtenção de um portfólio de projetos adequados, que garanta a competitividade das 

organizações. Dutra (2012) segue explanando que para estabelecer o portfólio de projetos que 

serão implementados, devem ser utilizadas técnicas e procedimentos que auxiliem os tomadores 

de decisão a vencer os desafios inerentes a esta atividade, tais como recursos limitados, 

dificuldade de priorização, tomada de decisões na ausência de informações claras e confiáveis 

e excesso de projetos em andamento. 

Padovani et al. (2008) menciona que a literatura sobre projetos é vasta, lidando com 

temas como classificação, seleção e priorização de projetos, entre outros. No entanto, há uma 

lacuna em relação aos critérios gerais de tomada de decisão na seleção e priorização e sempre 

que aplicável. A literatura também não menciona uma recomendação de critérios universais 

para a tomada de decisões de projetos de acordo com o segmento de mercado, país, tipo de 

projeto, tamanho da organização, setor público ou privado, etc, justificando mais uma vez a 

necessidade de um estudo para levantar critérios para seleção de tipos específicos de projetos.  

 

1.4. METODOLOGIA 

De acordo com Silva e Menezes (2001) existem várias formas de classificar uma 

pesquisa. As formas clássicas são do ponto de vista da sua natureza (pesquisa básica e aplicada), 

da forma de abordagem do problema (pesquisa quantitativa e qualitativa), do ponto de vista de 

seus objetivos (pesquisa, exploratória, descritiva e explicativa) e do ponto de vista dos 

procedimentos técnicos (pesquisa bibliográfica, documental, experimental, levantamento, 

estudo de caso, expost-facto, pesquisa-ação e participante).  

Com base na classificação de Silva e Menezes (2001), esse trabalho encaixa-se: (i) do 

ponto de vista da sua natureza, na pesquisa aplicada - pois objetiva gerar conhecimento para 

aplicação prática, por definir critérios para seleção e priorização de projetos de modificações 

de engenharia – (ii) do ponto de vista da forma de abordagem, em uma pesquisa quantitativa – 

pois trás resultados de uma pesquisa de campo – (iii) do ponto de vista de seus objetivos, 

classifica-se distintivamente em descritivo e exploratório – já que em um primeiro momento 

será feita uma aproximação do problema de pesquisa, com a revisão da literatura e após, 

efetuado o estudo descritivo – (iv) e do ponto de vista dos procedimentos técnicos, em um 
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estudo de caso – uma vez que é realizado um estudo profundo de um processo, que permite o 

seu amplo e detalhado conhecimento. 

Além dessa classificação de pesquisa definida anteriormente, este trabalho do ponto 

de vista dos métodos de abordagem classifica-se como dedutivo, que conforme Marconi e 

Lakatos (2009) têm por objetivo explanar o conteúdo das premissas tratadas, partindo do 

contexto geral para o particular, possibilitando de uma melhor forma sustentar as conclusões 

obtidas. 

 

1.5. FORMA DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO  

Neste contexto, com o intuito de conectar a metodologia com a questão de pesquisa, 

este trabalho é estruturado conforme as seguintes etapas: 

Primeira: Apresenta o contexto em que o tema está inserido, a problemática em estudo, 

suas justificativas, objetivos gerais, específicos e metodologias aplicadas. 

Segunda: Traz abordagens de uma revisão da bibliografia sobre gerenciamento de 

projetos e portfólio. 

Terceira: Apresenta uma análise detalhada do processo a ser estudado, suas fases, suas 

justificativas e os benefícios às empresas. 

Quarta: Contempla a realização de uma pesquisa na literatura para extrair os critérios 

utilizados pelos autores para seleção e priorização de projetos de diferentes áreas. 

Quinta: Detalha a preparação de uma pesquisa de campo e seu resultado.  

Encerrando esse trabalho, a Seção 6 contempla as considerações finais das seções 

anteriores. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Esse capítulo traz os principais conceitos relacionados ao tema de pesquisa: 

• Conceitos de gerenciamento de projetos: 

• Projetos 

• Programas 

• Portfólio 

• O gerenciamento de portfólio de projetos 

• Avaliação, seleção e priorização de projetos. 

 

2.1. CONCEITOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

O cenário atual exige das empresas grande mobilidade, agilidade, flexibilidade, 

atenções especiais para questões ambientais, de segurança e humanas, além de cumprir com o 

seu papel básico de produzir com qualidade satisfatória ao menor custo possível, para gerar 

lucros. Para viabilizar tudo isso, é impossível não falar em projetos.  

Segundo Almeida, Neto (2015) o gerenciamento de projetos efetivo fará com que os 

objetivos pelos quais os projetos foram estabelecidos sejam alcançados através da efetiva gestão 

de recursos organizacionais e da aplicação de conhecimentos, ferramentas e técnicas 

consideradas boas práticas e efetivas para a iniciação, o planejamento, a execução, o 

monitoramento e controle e o encerramento do projeto  

O PMI (2013a) define gerenciamento de projetos como a aplicação de conhecimentos, 

habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto para atender os seus requisitos. Esse 

gerenciamento é realizado através da aplicação e integração apropriados dos processos que o 

compõe, que são logicamente agrupados. 

Vargas (2016) define gerenciamento de projetos como um conjunto de ferramentas 

que permitem que a empresa desenvolva um conjunto de habilidades, incluindo conhecimento 

e capacidades individuais, destinado ao controle de eventos não repetitivos, únicos e muitas 

vezes complexos, dentro de um cenário de tempo, custo e qualidade predeterminados.  

O gerenciamento de projetos consiste em gerenciar 10 áreas de conhecimento, de 

acordo com o Guia PMBOK: 

1. Gerenciamento da integração do projeto: inclui as atividades para identificar, 

definir, combinar, unificar e coordenar os vários processos de todos os grupos de gerenciamento 

e suas atividades; 
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2. Gerenciamento do escopo do projeto: inclui as atividades necessárias para 

garantir que o projeto inclua todas as atividades necessárias para atingir seu sucesso, e somente 

elas, ou seja, apenas o trabalho necessário; 

3. Gerenciamento do tempo do projeto: inclui as atividades necessárias para 

gerenciar a entrega pontual do projeto; 

4. Gerenciamento dos custos do projeto: inclui as atividades para controlar 

estimativas, orçamentos e custos do projeto, de modo que todo o trabalho necessário possa ser 

feito dentro do orçamento previamente estabelecido e aprovado; 

5. Gerenciamento de qualidade do projeto: inclui as atividades para determinar as 

políticas de qualidade, os objetivos e as responsabilidades, com o intuito de satisfazer as 

necessidade que fizeram com que o projeto se torna-se necessário; 

6. Gerenciamento de recursos humanos do projeto: inclui definir, mobilizar, 

desenvolver e gerenciar toda a equipe do projeto, incluindo também a equipe do projeto; 

7. Gerenciamento de comunicações do projeto: inclui as atividades necessárias para 

garantir que as informações serão geradas, coletadas, distribuídas, armazenadas, recuperadas e 

organizadas em momento oportuno para as partes interessadas apropriadas; 

8. Gerenciamento de riscos do projeto: inclui as atividades de planejamento, 

identificação, análise, planejamento de respostas, monitoramento e controle de riscos de um 

projeto; 

9. Gerenciamento de aquisições de um projeto: inclui as atividades necessárias para 

adquirir produtos, serviços ou obtenção de resultados que são externos à equipe do projeto, e  

10. Gerenciamento das partes interessadas de um projeto: inclui as atividades 

necessárias para identificar, planejar, gerenciar, monitorar e controlar o envolvimento das 

pessoas interessadas do projeto. 

 

2.1.1. PROJETOS 

No PMI (2013a) projeto é definido como um esforço temporário empreendido para 

criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. 

Para Vargas (2016) projeto é um empreendimento não repetitivo, caracterizado por 

uma sequencia clara e lógica de eventos, com início meio e fim, que se destina a atingir um 

objetivo claro e definido, sendo conduzido por pessoas dentro de parâmetros pré definidos de 

tempo, custos, recursos envolvidos  e qualidade. O autor continua caracterizando projetos como 

“temporais e individuais”: 
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A. Temporais: significa que todo projeto tem uma data de início e uma de fim. Pode 

durar uma hora ou anos, o que importante é alcançar seu objetivo. 

B. Individuais: a realização de algo nunca feito antes nas mesmas condições.  

Seguindo nesse mesmo conceito o PMI (2013a) traz também o conceito de 

progressividade que consiste em desenvolver o produto ou serviço de forma gradativa, em 

etapas e pro incrementos. 

 

2.1.2. PROGRAMA 

O termo programa é utilizado para identificar um grupo de projetos relacionados que 

são gerenciados e coordenados de modo integrado, obtendo os benefícios e controles que não 

existem ao gerenciá-los individualmente. O interesse na estruturação do programa é tático, 

Vargas (2016). 

De acordo com PMI (2013a) programa é um conjunto de projetos, subprogramas e 

atividades de programas relacionados, gerenciados de modo coordenado para obtenção de 

benefícios que não seriam possíveis caso fosses gerenciados de maneira individual.  

 

2.1.3. PORTFÓLIO 

Conjunto de projetos, programas e outros esforços que são agrupados para facilitar o 

atingimento dos objetivos estratégicos do negócio. Esses componentes (projetos, programas e 

outros esforços) são mensuráveis, ordenáveis e priorizáveis. O interesse na estruturação do 

portfólio é estratégico, assim define Vargas (2016). 

Para o PMI (2013a) portfólio é um conjunto de projetos, programas, subportfólios e 

operações gerenciados como um grupo para atingir objetivos estratégicos. 

Almeida, Neto (2015) definem portfólio como um conjunto de projetos, programas e 

outros serviços organizados de forma a atingir os objetivos de negócio das organizações e 

facilitar seu planejamento, monitoramento e controle e otimização, de forma ágil e coerente 

com as diversas restrições existentes nas organizações, tais como: recursos humanos, recursos 

financeiros, equipamentos e infraestrutura.  

 

2.1.4. GERENCIAMENTO DE PORTFÓLIO 

Gerência de Projetos, Programas e Portfólios são definidos da seguinte forma pelo PMI 

(2008a): 
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• Gerência de Projetos é a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e 

técnicas nas atividades de um projeto com o objetivo de atender às suas necessidades  

• Gerência de Programas é o gerenciamento coordenado e centralizado de um 

programa para atingir os benefícios e objetivos do plano estratégico. 

• A Gerência de Portfólio é a gerência centralizada de um ou mais portfólios e 

inclui a identificação, priorização, autorização, gerência e controle dos projetos, programas e 

outros trabalhos relacionados para alcançar objetivos estratégicos específicos de negócio. 

O PMI (2008a) ainda divide os processos do gerenciamento de projetos em dois 

grupos: o alinhamento estratégico e o monitoramento e controle. O primeiro grupo determina 

como os projetos são caracterizados, avaliados e selecionados para inclusão e gerenciados no 

portfólio. Ele é composto pelas seguintes etapas: 

a) Identificar: relação de possíveis projetos para compor o portfólio; 

b) Categorizar: agrupa os projetos em categorias pré definidas com o intuito de fazer 

a avaliação, seleção, priorização e balanceamento do portfólio; 

c) Avaliar: compara os projetos com base nos critérios definidos; 

d) Selecionar: relaciona os projetos que tiveram melhor resultado na avaliação dos 

critérios; 

e) Priorização: ordena os projetos em cada categoria, de acordo com os critérios 

estabelecidos; 

f) Balancear: cria uma relação de projetos que auxilia a empresa a alcançar os 

resultados do seu plano estratégico, bem como suas metas e objetivos; 

g) Autorizar: para a alocação de recursos na execução dos projetos selecionados.  

Ainda sim, o segundo grupo, monitoramento e controle, é composto por “revisão e 

relatório” – que consiste em gerar relatórios e monitorá-los para eventuais tomadas de decisão 

- e “mudança estratégica”, a flexibilidade necessária para adequação do portfólio às mudanças 

estratégicas da organização, fornecendo também as técnicas e ferramentas necessárias para 

determinar o que deve ser feito quando essas mudanças ocorrerem.  

Para o PMI versão 2013ª o gerenciamento de portfólio é definido como o 

gerenciamento centralizado de um ou mais portfólios para alcançar os objetivos estratégicos da 

empresa. O objetivo é assegurar que os projetos e programas sejam analisados para posterior 

alocação de recursos. Isso, claro, alinhado com as estratégias organizacionais. 

Para Almeida, Neto (2015) o gerenciamento de portfólio envolve aplicar técnicas, 

conhecimentos e ferramentas para a efetiva gestão do portfólio de projetos e programas da 
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organização, visando o alcance dos seus objetivos estratégicos. O foco é a tomada de decisão, 

passando pelos processos de seleção, priorização e balanceamento do mix de projetos que trará 

os melhores resultados, bem como o planejamento do roadmap (cronograma e orçamento) do 

portfólio, para a melhor utilização dos recursos organizacionais. 

Segundo (Vargas, 2010), apesar de a decisão ter como base os valores e preferências 

do tomador de decisão, uma série de critérios ou objetivos específicos podem ser empregados 

na priorização dos projetos e na determinação do real significado da relação ótima entre custos 

e benefícios. Os principais grupos de critérios são: 

A. Financeiros – Conjunto de critérios que visam captar os benefícios financeiros do 

projeto. São associados diretamente a custos, produtividade e lucros. São exemplos de critérios 

financeiros: 

a. Retorno do Investimento (ROI) – É a margem de lucro percentual do projeto. 

Permite comparar retorno financeiro de projetos com diferentes investimentos e margens de 

lucro. 

b. Lucro (em moeda) – O valor (em moeda) do lucro financeiro proporcionado pelo 

projeto. Um projeto pode ter um menor ROI, mas um lucro nominal maior. 

c. Valor Presente Líquido (VPL) – É a diferença entre os ganhos e os gastos do 

projeto, imaginando que toda a receita e toda a despesa será realizada na data atual. Para isso é 

preciso trazer todos os valores futuros para a data presente utilizando uma taxa de juros 

determinada. Permite avaliar e comparar projetos que tenham despesas e receitas futuras em 

períodos de tempo diferentes. 

d. Período de Retorno (Payback) – É o período de tempo necessário para recuperar 

todos os investimentos originais do projeto. 

e. Taxa Financeira de Custo/Benefício – É a razão entre o valor presente dos ganhos 

e o valor presente das despesas. Quanto maior é esse quociente, mais viável é o projeto do ponto 

de vista de custo/benefício. 

B. Estratégicos – Conjunto de critérios diretamente relacionado aos objetivos 

estratégicos da organização. Os critérios/objetivos estratégicos são determinados através de 

mecanismos de desdobramento da estratégia, tais com o Balanced Scorecard. Diferentemente 

dos critérios financeiros, os critérios estratégicos são específicos para cada organização. Alguns 

exemplos de critérios estratégicos encontrados em organizações são: aumentar a habilidade para 

competir no mercado internacional, utilizar práticas ecologicamente aceitáveis, otimizar os 
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processos internos, reduzir custos em comparação a competidores, melhorar a reputação dos 

produtos e serviços, etc. 

C. Riscos (Ameaças) – Determina o nível de risco que a organização corre ao 

realizar o projeto.  

D. Urgência – Determina o nível de urgência do projeto. Projetos urgentes requerem 

ação e decisão imediata e têm maior prioridade do que projetos não urgentes. 

E. Comprometimento das Partes Interessadas – Conjunto de critérios que avalia o 

grau comprometimento das partes interessadas com o projeto. Quanto mais alto é o 

comprometimento com o projeto, mais prioritário o projeto se torna. O comprometimento pode 

ser avaliado de modo amplo, em que todas as partes interessadas são consideradas como um 

único grupo, ou pode ser desmembrado nos diferentes interessados, como: comprometimento 

do cliente, da comunidade, da organização, dos órgãos reguladores, da equipe do projeto, do 

gerente do projeto. 

F. Conhecimento Técnico – Avalia o conhecimento técnico necessário para se 

realizar o projeto. Quanto maior é o conhecimento técnico disponível, maior será a facilidade 

de se realizar determinado projeto e, consequentemente, menor será o “custo” de sua realização. 

 

2.1.5. AVALIAÇÃO, SELEÇÃO E PRIORIZAÇÃO DE PROJETOS 

Padovani (2013) relata outro tema do gerenciamento de portfólio que é muito discutido 

na literatura: o estabelecimento de critérios de decisão necessários para que seja possível a 

seleção, priorização e balanceamento dos projetos, normalmente relacionado como um fator 

determinante para o sucesso das demais fases da gestão de portfólio. 

Almeida, Neto (2015) propõe um modelo para avaliar, selecionar e priorizar os 

projetos, com as seguintes etapas: 

1. Inventariar o portfólio de projetos: objetiva criar uma lista atualizada dos 

candidatos a fazer parte do portfólio no próximo período. Nessa lista deverá estar relacionado 

todos os projetos, programas ou serviços que concorrem a mesma fonte de recursos. 

2. Definir os critérios de avaliação: conforme necessidade de cada organização. 

3. Priorizar os critérios entre si: conforme o autor descreve o método de ponderação 

de fatores (critérios e subcritérios) e a análise de decisão multicritério são as formas mais 

comuns de priorização.  

4. Avaliar os projetos nos critérios: objetiva avaliar cada projeto candidato a fazer 

parte do portfólio nos critérios selecionados na etapa anterior. 
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5. Otimizar o portfólio: consiste em selecionar os projetos que mais se adaptam aos 

recursos disponíveis pela organização, gerando o maior benefício possível. Esses recursos 

podem ser financeiros, humanos, equipamentos ou uma falta de disponibilidade de 

infraestrutura.  

A figura a seguir ilustra os passos descritos acima: 

 

Figura 1 – Modelo para avaliar, selecionar e priorizar os projetos 

 
Fonte: Almeida, Neto (2015) 

 

Com relação a segunda etapa do modelo proposto por Almeida, Neto (2015), a 

definição de critérios de avaliação e seleção de projetos, Padovani et al. (2008) realizaram um 

estudo com o objetivo de verificar se existem critérios universais para seleção e priorização de 

projetos. O resultado da análise mostrou que sim, há critérios universais – como risco, 

complexidade, satisfação dos stakeholders e viabilidade técnica – entretanto, há critérios 

específicos das áreas onde os projetos estão inseridos como, por exemplo, critérios técnicos. 

Sendo assim, há necessidade de se levantar os critérios específicos para cada tipo de projetos.  

 

2.2. CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE A REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Projetos são, hoje em dia, a principal forma de uma empresa atingir sua estratégia 

organizacional. Se todas as boas práticas forem aplicadas o sucesso deveria ser apenas uma 

consequência. A revisão bibliográfica mostrou os conceitos de projetos, do seu gerenciamento, 

de programas e de portfólio. Para finalizar foram abordados os conceitos de gerenciamento de 
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portfólio e os métodos para seleção e priorização de projetos. Isso porque, apesar de todas as 

empresas buscarem atingir seus objetivos, os recursos (sejam eles monetários, humanos, ou 

equipamentos) são limitados, obrigando as organizações a tomarem decisões no portfólio, 

através de uma seleção eficaz de projetos e posterior priorização e alocação dos recursos.  

Uma das etapas do gerenciamento de portfólio é a seleção e priorização de projetos. 

Almeida, Neto (2015) propuseram um modelo para tal, que consiste em inventariar o portfólio 

de projetos, definir os critérios de avaliação, priorizar os critérios entre si, avaliar os projetos 

nos critérios e otimizar o portfólio. Destes a definição de critérios é um ponto chave. Padovani 

et al. (2008) realizaram um estudo que comprovou que há critérios universais para a seleção de 

projetos, mas que critérios específicos também devem ser utilizados, a fim de adequar-se a 

realidade de cada organização. 

 

3. MODIFICAÇÕES DE ENGENHARIA PARA ALTERAÇÕES DE 

PRODUTOS E/OU PROCESSOS 

Nos últimos anos o clico de vida dos produtos vem diminuindo consideravelmente, 

pelo aumento na demanda pela inovação e variabilidade. A velha forma de produção em série 

já não se basta mais e as empresas estão produzindo cada vez mais diferentes produtos em um 

curto espaço de tempo, atendendo assim as necessidades e os anseios de cada cliente.  

Uma alteração de engenharia ou Engineering Change (EC) é uma modificação de um 

produto ou dos seus respectivos processos em toda a cadeia de produção e logística. Ela tem 

como principal objetivo, auxiliar a empresa a se tornar competitiva, aumentando a qualidade, 

desempenho de produtos/processos e a satisfação do cliente.  

Essas modificações existem por diversas razões. As principais delas estão descritas a 

seguir: 

a) corrigir erros de projeto e consequentemente defeitos nos produtos; 

b) corrigir erros na documentação relacionada a esse produto, podendo ser listas de 

peças, desenhos, planos de fabricação, etc.; 

c) melhorar o desempenho e/ou funcionalidades do produto; 

d) efetivar mudanças nas etapas dos processos produtivos, adquirindo maior 

produtividade, repetitividade e reprodutibilidade;  

e) otimizar os processos a fim de reduzir os custos de produção; 

f) atender requisitos e/ou solicitações de clientes; 

g) liberar novos fornecedores e/ou subfornecedores, dentre outros. 
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h) inovar 

O sistema de mudança de engenharia está principalmente preocupado com três 

categorias de produtos, que também pode ocorrer em combinação: softwares utilizados no 

processo produtivo, componentes (partes de produtos enviados aos clientes) e matéria prima, 

como borrachas, aços e plásticos. 

É sabido que durante todo o período de fabricação de um determinado produto, a 

empresa deve garantir que o mesmo atenda requisitos legais, funcionais e de segurança, 

principalmente produtos que estão diretamente relacionados com a vida do usuário. A 

representação de como os materiais, componentes e conjuntos, nos seus inúmeros níveis, 

juntam- se para formar um produto final, é baseada nos estudos de engenheiros de 

desenvolvimento de produto e estágios de produção que buscam atender todas as 

especificações. Produtos complexos podem possuir inúmeras peças e vários processos de 

produção incluindo o preparo dos materiais, produção, montagem e inspeção. As listas de peças 

e desenhos, interligados, embasam esse projeto. O detalhamento de todos os itens que compõe 

um produto deve ser muito bem especificado e controlado através desses documentos. Assim, 

a gestão de todo o processo de uma modificação de engenharia torna-se muito significativa e 

por si só necessária. 

De acordo com Pikosz e Malmqvist (1997) uma modificação de engenharia requer 

uma grande comunicação entre os diversos departamentos de uma organização e, dependendo 

do ciclo de vida em que o produto se encontra, mais funções são envolvidas, podendo ir desde 

a concepção do produto ao pós-vendas. A fim de proporcionar a melhor solução possível, todas 

as principais áreas da empresa devem ser capazes de entender, processar e implementar a 

alteração.  

Os seguintes itens para Kenneth (2002) devem ser levados em consideração durante a 

análise: 

a) status de estoque do item novo e velho. Quantos itens do componente velho têm 

no estoque? Eles devem ser sucateados ou podem ser usados em outros produtos? Qual é o 

custo de retrabalho ou sucata? Possui item novo no estoque? 

b) status de produção do item novo e velho. Quantos itens antigos estão sendo 

utilizados no processo? Eles podem ser adaptados para a nova configuração? A produção de 

novos itens começou? Qual é o prazo de entrega e os custos para a produção do novo item? 

Qual é o prazo de entrega adicional para a construção de ferramentas, utensílios e equipamentos 

de teste? 
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c) status de aquisição do item novo e velho. O item antigo está em ordem? Pode ser 

cancelado ou adaptado? A que custo? Qual é o prazo de entrega para a aquisição do novo item? 

Novos fornecedores são necessários? 

d) o impacto sobre os distribuidores, revendedores, clientes e organizações de 

serviços de campo. Uma notificação é necessária? Quanto tempo levará o processo? Que 

documentação, manuais e catálogos precisam ser atualizados? Quais são as implicações sobre 

os requisitos de peças de reposição? 

e) testes e requisitos regulamentares. As mudanças são significativas o suficiente 

para exigir novos testes? O teste precisa ser realizado? O produto precisa ser recertificado? 

Quais aprovações regulatórias são necessárias? 

Todos os itens abrangidos acima já fazem parte do processo de modificação e são 

auxiliadores para o bom andamento da alteração. Como já explanado, não é um processo 

simples e por isso em contra partida aos benefícios de uma modificação temos algumas 

desvantagens, como o alto custo com profissionais e sucateamento de materiais, aumento do 

lead time do produto, necessidade de alto controle da documentação do produto e do processo 

de modificação. E por isso que uma boa gestão desse processo se faz necessária evitando, por 

exemplo, custos desnecessários, atrasos e queda nos níveis de qualidade. Carvalho e Neto 

(1999) definem o gerenciamento de modificações de engenharia como “... o processo que 

estabelece como as modificações de engenharia são encaminhadas, autorizadas, solucionadas, 

avaliadas, aprovadas e liberadas para serem introduzidas na produção (seja de protótipos como 

de série)”. O fluxograma abaixo detalha as etapas normalmente utilizadas para a introdução de 

modificações nas indústrias. 
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Figura 2 – Processo de modificações de engenharia 

 

 
Fonte: o autor (2017) 

 

3.1. O GERENCIAMENTO DE PROJETOS E O PROCESSO DE 

MODIFICAÇÕES DE ENGENHARIA  

Se os projetos são a principal forma de atingir o objetivo estratégico das organizações, 

as modificações de engenharia são a forma delas se inovar, melhorar, evoluir, corrigir, 

multiplicar. Enfim, toda modificação de engenharia é um projeto, independente do seu tamanho. 

Pode ser do mais simples, como por exemplo, a correção de uma documentação técnica, ou do 

mais complexo, como a liberação de uma nova fonte de fornecimento. A aplicação das boas 
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práticas do gerenciamento de projetos é imprescindível para que o processo se inicie e termine 

da melhor maneira possível, atingindo o objetivo a que se propunha.  

Gerenciar o escopo da modificação, os custos, o tempo, os recursos humanos, a 

comunicação, os stakeholders, a qualidade da alteração e do produto alterado, as aquisições 

para tal e os riscos que qualquer mudança gera, fará com que as modificações de engenharia 

sejam emitidas, planejadas e implementadas da melhor forma possível. 

O principal problema observado em campo, é que há inúmeras propostas de 

modificações de engenharia, mas nenhuma forma para fazer a seleção e principalmente a 

priorização delas. Alterações que eliminam problemas, trazendo mais vantagens competitivas, 

por exemplo, devem ser priorizadas àquelas que não apresentam tanto ganho. Entretanto, como 

saber quais são as mais vantajosas? E esse ganho também é relativo, já que nem sempre o ganho 

é monetário. Enfim, em um campo complexo, que apresenta inúmeras possibilidades o 

importante é ter algo que possa ajudar na análise, explicitando de maneira rápida e clara qual 

modificação deverá ter seu processo priorizado pelas pessoas envolvidas e com alocação de 

recursos em tempos adequados. 

Para isso, e levando em consideração o resultado da revisão bibliográfica, o próximo 

capítulo se destina ao levantamento de critérios que poderiam ser utilizados para a seleção e 

priorização dos projetos de alterações de engenharia. 

 

4. A PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

Esse trabalho foi desenvolvido em três etapas: planejamento, execução e análise dos 

resultados. Na fase de planejamento está contido o planejamento em si da revisão da literatura, 

a formulação do problema, a coleta dos dados da pesquisa e a análise dos dados obtidos. A fase 

da execução compreende a seleção inicial dos artigos, as fontes e as estratégias de pesquisa, 

definidas no planejamento inicial. Além disso, a pesquisa de campo é realizada. Na última 

etapa, as respostas dos questionários são avaliadas para gerar a conclusão do trabalho. 

 

4.1. REVISÃO DA LITERATURA 

Com o intuito de elencar os critérios mais adequados para a seleção e priorização de 

projetos de Alterações de Engenharia de Produtos e/ou Processos uma pesquisa sistêmica na 

literatura foi realizada, a fim de identificar os critérios utilizados para selecionar e priorizar os 

diferentes tipos de projetos encontrados.  
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4.2. BUSCA DOS ESTUDOS 

A busca dos estudos foi feita no Portal de Periódicos da Capes e no Science Direct. No 

Portal da Capes o período da busca foi entre 01.01.1990 e 30.03.2017. Já no Science Direct o 

período pesquisado contemplou os anos 2009 a 2016. As palavras chaves para a busca dos 

trabalhos no site da Capes foram: “Gestão de Portfólio de Projetos” e “Critérios para Seleção 

de Projetos”. Já no Science Direct as palavras de busca foram “Criteria for Project Selection”, 

filtrando apenas os trabalhos liberados para visualização. 

No Periódico da Capes a busca resultou em 664 artigos. Já no Science Direct o 

resultado foi maior, dessa maneira foram considerados os primeiros 250 artigos resultantes da 

busca avançada.  

 

4.3. SELEÇÃO DOS ARTIGOS 

Para a seleção dos artigos, primeiramente eliminou-se aqueles que não estavam 

diretamente relacionados ao tema específico e os duplicados. Após isso, o título do trabalho era 

analisado, juntamente com o seu resumo e o problema de pesquisa. Sempre que essa análise 

não fosse suficiente, o artigo na íntegra era lido, com o intuito de evitar erros de interpretação 

e eliminação de artigos importantes para a pesquisa.  

O resultado dessa análise foi a seleção de 21 artigos, os quais serão utilizados para a 

extração dos critérios. Dessa maneira, cada um dos artigos foi lido na íntegra e os critérios 

utilizados pelos autores correspondentes, foram sendo incluídos em uma listagem. 

 

4.4. ARTIGOS SELECIONADOS 

A tabela a seguir apresenta os artigos selecionados durante a etapa da revisão da 

literatura: 

Tabela 1 – Relação de artigos 

ID Título do artigo  

1 Proposta de seleção e priorização do portfólio de novos produtos em uma empresa têxtil 

2 Alinhamento estratégico no desenvolvimento de novos produtos - um estudo de caso voltado ao 
segmento de telecomunicações brasileiro 

3 Managing outsourced IT services based on project management practices: multiple cases study and an 
evaluation model proposal 

4 Modelo Econômico-probabilístico para seleção e priorização de projetos  
5 Implementação da gestão de portfólio de novos produtos: um estudo de caso 
6 Gerenciamento do portfólio de projetos (PPM): estudos de caso 

7 A adoção de gerenciamento de portfolio como uma alternativa gerencial: o caso de uma empresa 
prestadora de serviço de interconexão eletrônica 
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8 O problema de seleção de portfólio de projetos de pesquisa em instituições de ensino: um estudo de caso 

9 Sistema de apoio a decisão multicritério Thor aplicado na avaliação das alternativas de aquisição de 
equipamentos de laser 

10 Avaliação de biocombustíveis utilizando o apoio multicritério à decisão 

11 O apoio multicritério à decisão como instrumento de gestão do conhecimento: uma aplicação à indústria 
de refino de petróleo 

12 Priorização de Projetos, através da identificação e análise de critérios de seleção, relacionados aos 
objetivos estratégicos de negócio  

13 Critérios de priorização de projetos: proposta para os projetos administrativos da pró-reitoria de pesquisa 
e pós graduação de uma IES 

14 Utilizando PROMETHEE V para seleção de portfólio de projetos de uma empresa de energia elétrica 

15 Seleção de projetos de P&D em empresas públicas do setor elétrico: o caso da Eletrosul e proposta de 
metodologia 

16 Priorização de projetos de pesquisa e desenvolvimento na indústria do petróleo: uma aplicação da teoria 
dos prospectos 

17 Selection criteria for delivery methods for infrastructure projects 

18 Application of AHP and ELECTRE III/IV methods to multiple level, multiple criteria evaluation of urban 
transportation projects 

19 Determining the Criteria and Evaluating Six Sigma Projects via Fuzzy ANP method in Group Decision 
20 Selection criteria used for the choice of contract type for major highway construction projects 
21 Developing a Multi Criteria Model for Stochastic IT Portfolio Selection by AHP Method 

Fonte: o autor (2017) 

 

4.5. ANÁLISE DOS DADOS 

O gráfico a seguir mostra a evolução no tempo dos artigos selecionados. 2012, 2015 e 

2016 representam a maior quantidade. Apesar da pesquisa abranger apenas o primeiro trimestre 

em 2017, um artigo foi selecionado, equiparando-se com os anos 2008, 2010, 2013 e 2014. 

Durante todo o processo de seleção, foi possível observar um aumento de estudos sobre o 

gerenciamento de portfólio no decorrer dos anos, demonstrando a relevância do tema e os 

benefícios que a gestão eficaz dos projetos podem trazer às empresas. 
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Figura 3 – Artigos por ano de publicação 

 
Fonte: o autor (2017) 

A análise dos artigos selecionados revelou 242 critérios no seu total. Entretanto, 

haviam muitos iguais ou semelhantes, como por exemplo inovação e aderência a estratégia da 

empresa. Dessa maneira, um trabalho para eliminação de critérios duplicados e junção de 

critérios semelhantes foi realizado. Ainda sim, decidiu-se por eliminar critérios muito 

específicos como, por exemplo, “Adequação entre o plano de atividades do(s) aluno(s) 

bolsista(s) e os objetivos e cronograma do projeto”, já que esses não se encaixavam em nada 

com a realidade do tema de pesquisa desse trabalho. O gráfico a seguir relaciona a quantidade 

de critérios por artigo selecionado: 

Figura 4 – Critérios por artigo selecionado 

 
Fonte: o autor (2017) 
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A estratégia estabelecida para gerar a lista final dos critérios selecionados, descrita 

acima, resultou em 130 critérios, ou seja, 112 critérios foram eliminados, por serem 

redundantes, por não se encaixarem aos projetos de Alterações de Engenharia de Produtos e/ou 

Processos ou por ajustes de nomenclatura, nos casos em que o significado era o mesmo, apenas 

descrito de maneira diferente. Sub critérios também foram desconsiderados. 

A tabela a seguir relaciona os critérios selecionados e identifica em quais artigos eles 

foram utilizados para a seleção e priorização de projetos, além da quantidade de vezes que foi 

encontrado: 

Tabela 2 – Critérios selecionados 

Critérios Artigos que utilizaram os critérios Qtde 

Alinhamento estratégico  (1) (2) (5) (6) (7) (12) (13) (14) (19) 
(21) 10 

Retorno sobre investimento  (4) (12) (13) (14) (15) (16) (18) 7 
Complexidade  (4) (6) (7) (12) (13) (14) 6 
Disponibilidade de recursos humanos  (4) (7) (13) (16) (20) 5 
Inovação  (3) (5) (15) (17) 4 
Minimizar riscos legais e impactos ambientais  (4) (8) (11) (16) 4 
Melhoria em Segurança  (4) (9) (15) (18) 4 
Redução de perdas e/ou custos  (1) (4) (15) 3 
Competência da companhia na seara do projeto  (4) (16) (21) 3 
Riscos técnicos  (4) (7) (21) 3 
Criticidade do cronograma (tempo)  (7) (13) (20) 3 
Dificuldade Tecnológica  (1) (5) 2 
Aumento de vendas  (1) (5) 2 
Geração de postos de emprego  (10) (18) 2 
Maximizar o valor presente líquido  (11) (21) 2 
Apoio executivo  (13) (18) 2 
Riscos dos projetos  (15) (16) 2 
Atitudes dos gestores frente ao risco  (17) (21) 2 
Resultados sociais  (18) (19) 2 
Adaptabilidade e flexibilidade  (3) (17) 2 
Requisição de patentes  (4) (15) 2 
Resultados de performance  (4) (19) 2 
Relação com o Core Business  (4) (21) 2 
Custo de engenharia, tecnologia e P&D  (6) (10) 2 
Gerador ou ampliador de receita  (7) (15) 2 
Rentabilidade de investimento  (7) (18) 2 
Melhoria da relação com o cliente  (7) (21) 2 
Redução no consumo de energia / água (11),  
emissão de gases poluentes (10) e resíduos (4) (11) (10) (4) 1 

Origem do projeto: clientes ou da própria empresa  (1) 1 
Melhoria em produtos  (1) 1 
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Maximizar facilidade de manutenção  (11) 1 
Minimizar riscos tecnológicos  (11) 1 
Duração do Projeto  (12) 1 
Expectativa de vida dos produtos do projeto  (12) 1 
Custo do projeto  (13) 1 
Conformidade legal e regulatória  (13) 1 
Melhora dos indicadores regulados  (14) 1 
Probabilidade de alcançar os benefícios  (14) 1 
Contribuição para satisfação dos clientes  (14) 1 
Postergação de investimento  (15) 1 
Custo x benefício econômico  (15) 1 
Custo x benefício social  (15) 1 
Abrangência e Aplicabilidade  (15) 1 
Aumento da disponibilidade e da confiabilidade das plantas  (15) 1 
Capital intelectual  (15) 1 
Consequências da descontinuidade do projeto  (16) 1 
Conversibilidade do projeto em serviço  (16) 1 
Tecnologia associada ao projeto  (16) 1 
Custo de ciclo de vida  (17) 1 
Disponibilidade de tecnologia  (17) 1 
Qualidade requerida  (17) 1 
Capacidade e disponibilidade de fornecedores  (17) 1 
Burocracia do processo de investimento  (18) 1 
Custos de investimento  (18) 1 
Atratividades sociais  (18) 1 
Qualidade da infraestrutura de transporte  (18) 1 
Contribuição aos trabalhadores (motivação, treinamento 
e efeito positivo na comunicação entre times)  (19) 1 

Incertezas na definição do escopo do projeto  (20) 1 
Incertezas na mensuração de custos  (20) 1 
Valor para o dinheiro  (20) 1 
Incertezas do processo  (20) 1 
Reclamações  (20) 1 
Atraso de pagamento  (21) 1 
Custos de iniciativa  (21) 1 
Divisão de custos  (21) 1 
Questões culturais e do ambiente  (21) 1 
Utilização em outros produtos  (21) 1 
Valores e crenças dos gestores  (21) 1 
Melhorias organizacionais  (21) 1 
Regulamentações e obrigações (21) 1 
Vantagens competitivas  (21) 1 
Parâmetros relacionados ao mercado  (21) 1 
Melhores Práticas  (3) 1 
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Gestão de Riscos  (3) 1 
Melhoria de Qualidade  (3) 1 
Intendência do Fornecedor  (3) 1 
Avanço do projeto  (4) 1 
Risco de implementação  (4) 1 
Riscos de não implementação  (4) 1 
Capacidade de financiamento  (4) 1 
Risco relacionado com o valor do investimento  (4) 1 
Riscos devido a financiamento / parceria para viabilização  (4) 1 
Risco país  (4) 1 
Aumento de produtividade  (4) 1 
Aumento de repetitividade, reprodutividade,  
confiabilidade do processo  (4) 1 

Aumento de vida útil das instalações  (4) 1 
Capacidade de conservar o conhecimento científico  (4) 1 
Conhecimento da tecnologia  (4) 1 
Criticidade do equipamento ou da instalação  (4) 1 
Fase de ciclo de vida do produto  (4) 1 
Logística  (4) 1 
Necessidade adicional de infraestrutura  (4) 1 
Necessidade de adequação da infraestrutura existente  (4) 1 
Riscos de parada de linha  (4) 1 
Sinergia entre áreas da empresa  (4) 1 
Sustentabilidade do negócio  (4) 1 
Sinergia com os negócios da empresa  (4) 1 
Barreira competitiva  (4) 1 
Barreiras para entrar  (4) 1 
Nível de concorrência  (4) 1 
Impacto na imagem da organização  (4) 1 
Risco de perspectiva de mercado  (4) 1 
Conhecimento do mercado  (4) 1 
Crescimento de mercado  (4) 1 
Capacidade de competir em custos  (4) 1 
Sensibilidade a preço  (4) 1 
Necessidade de pessoal  (4) 1 
Objetivo do Projeto  (5) 1 
Detalhamento do escopo  (6) 1 
Margem de lucro bruta  (6) 1 
Risco financeiro  (6) 1 
Maturidade tecnológica  (6) 1 
Relevância estratégica para o cliente  (6) 1 
Nível de relacionamento com o cliente  (6) 1 
Quantidade de áreas de negócio envolvidas  (6) 1 
Quantidade de parceiros  (6) 1 
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Posição contratual  (6) 1 
Complexidade contratual  (6) 1 
Resultados de Curto Prazo  (7) 1 
Oportunidade / Ameaças  (7) 1 
Porte Cliente  (7) 1 
Qualidade técnica do projeto  (8) 1 
Viabilidade da execução do projeto  (8) 1 
Avanço científico e tecnológico  (8) 1 
Articulação com ensino, pesquisa e extensão  (8) 1 
Dificuldade de transporte  (9) 1 
Portabilidade  (9) 1 
Probabilidade de defeito  (9) 1 
Qualidade do serviço  (9) 1 
Rapidez (9) 1 

Fonte: o autor (2017) 

 

Percebe-se realmente que o alinhamento estratégico é o critério mais comumente 

utilizado para a seleção e priorização de projetos nas organizações de uma maneira geral. Sua 

importância é indiscutível. 

 

5. PESQUISA DE CAMPO 

5.1. PREPARAÇÃO 

Considerando a quantidade de critérios encontrados na pesquisa da literatura e, com o 

intuito de preparar os dados para a realização da pesquisa de campo, os critérios selecionados 

foram subdivididos em categorias, a serem elas: Aspectos do Projeto, Aspectos Econômicos, 

Aspectos Ambientais e de Segurança do Trabalho, Aspectos Sociais, Aspectos Técnicos, 

Aspectos Organizacionais e Aspectos de Mercado. 

As tabelas a seguir mostram em qual aspecto cada critério foi classificado: 

 

Tabela 3 – Critérios dos aspectos do projeto 

Aspectos do Projeto  

Avanço do projeto (4) 

Consequências da descontinuidade do projeto (16) 

Conversibilidade do projeto em serviço (16) 

Criticidade do cronograma (tempo) (7) (13) (20) 

Custo do projeto (6) (9) (12) (13) 

Detalhamento do escopo (6) 
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Duração do Projeto (12) 

Expectativa de vida dos produtos do projeto (12) 

Gestão de Riscos (3) 

Incertezas na definição do escopo do projeto (20) 

Incertezas na mensuração de custos (20) 

Melhores Práticas (3) 

Objetivo do Projeto (5) 

Origem do projeto: clientes ou da própria empresa (1) 

Qualidade técnica do projeto (8) 

Risco de implementação e não implementação (4) 

Riscos de não implementação (4) 

Riscos dos projetos (15) (16) 

Tecnologia associada ao projeto (16) 

Viabilidade da execução do projeto (8) 

Fonte: o autor (2017) 

 

Tabela 4 – Critérios dos aspectos econômicos 

Aspectos Econômicos 

Atraso de pagamento (21) 

Aumento de vendas (1) (5) 

Burocracia do processo de investimento (18) 

Capacidade de financiamento (4) 

Custo de ciclo de vida (17) 

Custo de engenharia, tecnologia e P&D (6) (10) 

Custo x benefício econômico (15) 

Custos de iniciativa (21) 

Custos de investimento (18) 

Disponibilidade de recursos humanos (4) (7) (13) (16) (17) (20) 

Divisão de custos (21) 

Gerador ou ampliador de receita (7) (15) 

Margem de lucro bruta (6) 

Maximizar o valor presente líquido (11) (21) 

Necessidade de pessoal (4) 

Postergação de investimento (15) 

Redução de perdas e/ou custos (1) (4) (15) 

Rentabilidade de investimento (7) (18) 

Resultados de Curto Prazo (7) 

Retorno sobre investimento (4) (12) (13) (14) (15) (16) (18) 
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Risco financeiro (6) 

Risco país (4) 

Risco relacionado com o valor do investimento (4) 

Riscos devido a financiamento / parceria para viabilização (4) 

Valor para o dinheiro (20) 

Fonte: o autor (2017) 

 

Tabela 5 – Critérios dos aspectos ambientais e de segurança 

Aspectos Ambientais e de Segurança do Trabalho  

Melhoria em Segurança (4) (9) (15) (18) 

Minimizar riscos legais e impactos ambientais (4) (8) (11) (16) 

Redução no consumo de energia / água (11), emissão de gases poluentes (10) e resíduos (4) 

Fonte: o autor (2017) 

 

Tabela 6 – Critérios dos aspectos sociais 

Aspectos Sociais 

Atratividades sociais (18) 

Contribuição aos trabalhadores (motivação, treinamento e efeito positivo na comunicação entre times) (19) 

Custo x benefício social (15) 

Geração de postos de emprego (10) (18) 

Questões culturais e do ambiente (21) 

Resultados sociais (18) (19) 

Fonte: o autor (2017) 

 

Tabela 7 – Critérios dos aspectos técnicos 

Aspectos Técnicos 

Abrangência e Aplicabilidade (15) 

Adaptabilidade e flexibilidade (3) (17) 

Articulação com ensino, pesquisa e extensão (8) 

Aumento da disponibilidade e da confiabilidade das plantas (15) 

Aumento de produtividade (4) 

Aumento de repetitividade, reprodutividade, confiabilidade do processo (4) 

Aumento de vida útil das instalações (4) 

Avanço científico e tecnológico (8) 

Capacidade de conservar o conhecimento científico (4) 

Capital intelectual (15) 

Competência da companhia na seara do projeto (4) (16) (21) 
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Complexidade (4) (6) (7) (12) (13) (14) 

Conformidade legal e regulatória (13) 

Conhecimento da tecnologia (4) 

Criticidade do equipamento ou da instalação (4) e performance (20) 

Dificuldade de transporte (9) 

Dificuldade Tecnológica (1) (5) 

Disponibilidade de tecnologia (17) 

Fase de ciclo de vida do produto (4) 

Incertezas do processo (20) 

Inovação (3) (5) (15) (17) 

Logística (4) 

Maturidade tecnológica (6) 

Maximizar facilidade de manutenção (11) 

Melhora dos indicadores regulados (14) 

Melhoria de Qualidade (3) 

Melhoria em produtos (1) 

Minimizar riscos tecnológicos (11) 

Necessidade adicional de infraestrutura (4) 

Necessidade de adequação da infraestrutura existente (4) 

Portabilidade (9) 

Probabilidade de alcançar os benefícios (14) 

Probabilidade de defeito (9) 

Qualidade da infraestrutura de transporte (18) 

Qualidade do serviço (9) 

Qualidade requerida (17) 

Rapidez (9) 

Reclamações (20) 

Requisição de patentes (4) (15) 

Resultados de performance (4) (19) 

Riscos de parada de linha (4) 

Riscos técnicos (4) (7) (21) 

Utilização em outros produtos (21) 

Fonte: o autor (2017) 

 

Tabela 8 – Critérios dos aspectos organizacionais 

Aspectos Organizacionais 

Alinhamento estratégico (1) (2) (5) (6) (7) (12) (13) (14) (19) (21) 

Apoio executivo (13) (18) 
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Atitudes dos gestores frente ao risco (17) (21) 

Melhorias organizacionais (21) 

Quantidade de áreas de negócio envolvidas (6) 

Relação com o Core Business (4) (21) 

Sinergia entre áreas da empresa (4) 

Sinergia com os negócios da empresa (4) 

Sustentabilidade do negócio (4) 

Valores e crenças dos gestores (21) 

Fonte: o autor (2017) 

 

Tabela 9 – Critérios dos aspectos de mercado 

Aspectos de Mercado  

Barreira competitiva (4) 

Barreiras para entrar (4) 

Capacidade de competir em custos (4) 

Capacidade e disponibilidade de fornecedores (17) 

Complexidade contratual (6) (20) 

Conhecimento do mercado (4) 

Contribuição para satisfação dos clientes (14) 

Crescimento de mercado (4) 

Impacto na imagem da organização (4) (7) 

Independência do Fornecedor (3) 

Melhoria da relação com o cliente (7) (21) 

Nível de concorrência (4) 

Nível de relacionamento com o cliente (6) 

Oportunidade / Ameaças (7) 

Parâmetros relacionados ao mercado (21) 

Porte Cliente (7) 

Posição contratual (6) 

Quantidade de parceiros (6) 

Regulamentações e obrigações (21)  

Relevância estratégica para o cliente (6) 

Risco de perspectiva de mercado (4) 

Sensibilidade a preço (4) 

Vantagens competitivas (13) (21) 

Fonte: o autor (2017) 
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Para sintetizar, o gráfico apresentado a seguir mostra a quantidade de critérios por 

aspecto. 

Figura 5 – Quantidade de critérios por aspecto 

 
Fonte: o autor (2017) 

 

Para a realização da pesquisa decidiu-se também por selecionar os critérios mais vezes 

encontrados nos artigos científicos, ou seja, os que mais se repetiram, subdivididos em cada um 

dos aspectos previamente definidos. Os resultados são apresentados no capítulo a seguir. 

 

5.2. REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

A pesquisa de campo foi realizada no mês de fevereiro de 2018 nas cidades de Curitiba 

e Campinas, ambas no Brasil. Colaboradores de uma empresa do ramo metalúrgico com 

conhecimento mínimo sobre o processo, foram convidados a selecionar os critérios que 

achavam mais adequados para a seleção e priorização de modificações de engenharia. Trinta e 

quatro respostas foram obtidas e todas foram consideradas com válidas.  

Foi tomado o cuidado para que colaboradores de diversas áreas - como vendas, 

qualidade, engenharia, comprar, tecnologia da manufatura e líderes de projetos - respondessem 

a pesquisa, para evitar que as respostas fossem tendenciosas ou que levassem em considerações 

interesses de áreas específicas.  

A pesquisa teve como base os critérios utilizados por 21 artigos científicos para 

selecionar e priorizar projetos de diversas áreas. Primeiramente, eles foram subdivididos em 7 

aspectos e então os que apareceram com maior frequência nos estudos foram selecionados para 

a realização da pesquisa.  
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O alinhamento do projeto com a estratégia da organização não foi incluído na pesquisa 

já que esse é considerado pela maioria dos autores como o critério mais importante na tomada 

de decisão para o gerenciamento de portfólio. 

A pesquisa contou com 10 perguntas. As três primeiras tinham como objetivo coletar 

informações com relação aos respondentes e as demais abordavam especificamente sobre o 

tema desse trabalho.  

A seguir estão apresentados as perguntas realizadas, as opções de resposta e de maneira 

gráfica os resultados obtidos: 

É importante salientar que para as perguntas 4 a 10 foi oferecido a opção “outros” caso 

os pesquisados desejassem incluir comentários ou sugerir critérios não definidos nas opções 

fixas de respostas.   

Figura 6 – Nível hierárquico 

 
Fonte: o autor (2018) 
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Figura 7 – Conhecimento do processo 

 
Fonte: o autor (2018) 

 

Figura 8 – Conhecimento gerenciamento de projetos 

 
Fonte: o autor (2018) 
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Figura 9 – Aspectos do projeto 

 
Fonte: o autor (2018) 

 

Para essa pergunta dois usuários sugeriram critérios diferentes, que são:  

• Retorno sobre o investimento (ROI) / Business case do projeto, e 

• Atendimento as necessidades da fábrica, documentação técnica desatualizada 

no sistema. 

Um terceiro respondente ponderou que todos os critérios colocados como opções de 

resposta eram importantes. 
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Figura 10 – Aspectos econômicos 

 
Fonte: o autor (2018) 

Figura 11 – Aspectos ambientais e de segurança do trabalho 
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Fonte: o autor (2018) 

Figura 12 – Aspectos sociais 

 
Fonte: o autor (2018) 
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Figura 13 – Aspectos técnicos 

 
Fonte: o autor (2018) 

Figura 14 – Aspectos organizacionais 

 
Fonte: o autor (2018) 
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Figura 15 – Aspectos de mercado 

 
Fonte: o autor (2018) 

 

5.3. RESULTADOS DA PESQUISA 

A primeira resposta do questionário demostrou que quase 83% das pessoas que 

responderam a pesquisa ocupam cargos de analista, planejador ou engenheiro.  

Aproximadamente 44% dos questionados consideram ter alto conhecimento sobre o processo 

de modificação de engenharia e apenas 14,71% consideram ter alto conhecimento em 

gerenciamento de projetos.  

65% das pessoas acreditam que os riscos atrelados aos projetos devem ser levados em 

consideração, mais do que o próprio custo e a criticidade do cronograma do projeto.  

Com relação aos aspectos econômicos, 21 de 34 pessoas acreditam que a redução de 

perdas e /ou custos é o critério mais importante, seguidos quase que empatados do aumento de 

vendas / gerador de receita e do retorno sobre o investimento.   

Para 47% dos entrevistados a minimização dos riscos legais e impactos ambientais é 

o melhor critério quando for levado em consideração os aspectos ambientais e de segurança do 

trabalho. Outros 32% acreditam que o percentual de redução de consumo de energia / água, 

emissão de poluentes e resíduos é um fator determinante para a escolha de projetos. 
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No lado mais humanitário da pesquisa, a grande maioria das pessoas, quase 70%, 

considera que é necessário fazer uma ponderação entre os custos do projeto versos os benefícios 

sociais que ele possa trazer. Para todas essas pessoas esse é o critério mais relevante. 

O aspecto técnico foi o que apresentou o maior número de critérios utilizados pelos 

autores dos artigos científicos pesquisados e foi também o quesito mais apertado do resultado 

final da pesquisa. 14 de 34 pessoas intendem que os projetos com maior grau de inovação devem 

ser encolhidos e priorizados nas organizações. Com um resultado um pouco menor, mas não 

menos expressivo, os riscos técnicos foram apontados como critério importante por 10 pessoas 

e outras 9 apontaram que a complexidade técnica do projeto também deve ser levada em 

consideração.   

Relação com o core business foi apontado com o melhor critério comparado ao apoio 

executivo do projeto e as atitudes dos gestores frente ao risco.  

Projetos que geram ou aumentam as vantagens competitivas no mercado são os que na 

opinião dos entrevistados devem ser priorizados dentro das organizações, superando inclusive 

a melhoria da relação com o cliente. 

 

5.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE O RESULTADO DA PESQUISA 

O baixo conhecimento identificado com relação ao gerenciamento de projetos pode 

ser um dos motivos pelos quais o processo de modificações de engenharia tem encontrado 

tantos problemas, já que a aplicação de conhecimento, técnicas e ferramentas de gerenciamento 

de projetos é crucial para o atingimento do sucesso dos projetos nas organizações.  

Com relação aos aspectos do projeto, o risco foi apontado como o critério mais 

importante. Levando em consideração que os projetos de modificação de engenharia alteram 

produtos e processos já liberados/existentes, qualquer alteração gera riscos para a organização, 

seja de desestabilizar um processo já estabilizado, seja de gerar problemas de fornecimento ou 

seja ele gerando problemas zero quilômetro, quando o produto final apresenta defeitos já em 

propriedade do cliente, manchando a imagem da empresa.  

Quanto aos aspectos econômicos o critério ”redução de perdas e/ou custos” foi o 

escolhido pela grande maioria dos entrevistados. Também é possível atrelar esse resultado aos 

objetivos principais das modificações de engenharia mencionadas no parágrafo anterior, ou 

seja, projetos para melhorar o processo atual de fabricação dos produtos e componentes. Esse 

resultado mostra que nem sempre critérios mais comumente utilizados como, por exemplo, o 
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retorno sobre o investimento, são os mais adequados para todos os tipos de projetos e reforça a 

importância da definição de critérios para cada realidade. 

No aspecto ambiental e de segurança do trabalho o critério com maior número de votos 

foi a minimização de riscos legais e impactos ambientais.  

O resultado do aspecto técnico mostrou um pouco da complexidade relacionado a 

escolha de critérios para a seleção e priorização de projetos, já que o percentual das respostas 

foi bem próximo. No final, o grau de inovação dos projetos foi o critério mais escolhido pelas 

pessoas. Acredita-se que esse resultado também esteja atrelado a forte onda atual de inovação 

e da necessidade dela para que as empresas consigam manter seus negócios no mercado. 

O resultado da nona pergunta vem em convergência com a importância já conhecida 

do alinhamento dos projetos com a estratégia das organizações. O critério mais voltado e por 

quase 60% das pessoas foi a relação com do projeto com o core business, enfatizando que a 

estratégia das empresas deve estar clara para que todos possam seguir unidos em um caminho 

único com direção ao sucesso.  

Os pesquisados entendem que o aumento das vantagens competitivas é o critério mais 

importante, quando se fala em aspectos de mercado. 

 

6. CONCLUSÕES 

Esse trabalho traz dois grandes aliados das empresas no atingimento dos seus objetivos 

estratégicos: o gerenciamento de projetos e as modificações de produtos e/ou processos. A 

gestão de projetos fornece uma estrutura que ajuda na efetiva gestão de recursos organizacionais 

e propõe a aplicação de ferramentas e técnicas para a conquista de objetivos únicos dentro de 

períodos de tempos pré determinados. Já as alterações de engenharia são a maneira com que as 

empresas têm de realizar melhorias em produtos já liberados e processos já estabelecidos. De 

maneira primária elas tem o objetivo de melhorar a qualidade dos produtos e/ou processos, 

aumentar a satisfação dos clientes e os lucros da empresa. 

Esse trabalho propõe o uso do gerenciamento de portfólio para selecionar e priorizar 

os projetos de modificações de engenharia. A revisão bibliográfica sobre o gerenciamento de 

projetos foi o primeiro objetivo específico. Ela detalhou conceitos e formas pelas quais as 

organizações podem fazer a gestão do seu portfólio, relatando que a definição clara e assertiva 

de critérios para a seleção e priorização de projetos é um ponto crucial para o sucesso. 

Como segundo objetivo específico, o processo de alterações de engenharia foi 

mapeado, relacionando suas fases e a atividades pertinentes a cada uma delas. A aplicação de 
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conhecimentos do gerenciamento de projetos no processo de modificação de engenharia é 

fundamental, já que para todas elas é necessário fazer o gerenciamento de escopo, custos, 

tempo, recursos, comunicação, stakeholders, qualidade, aquisições.  

Sabendo da importância da definição clara dos critérios para seleção de projetos, foi 

proposto como objetivo específico uma revisão da literatura para identificar os critérios 

utilizados pelos autores para a seleção e priorização de projetos nas mais diversas áreas de 

aplicação. A pesquisa foi realizada no Portal Periódico da Capes e o Science Direct, com a 

seleção dos artigos publicados entre os anos 1990 e 2017. Mais de 900 artigos científicos foram 

averiguados, no total, vinte e um artigos foram selecionados. 2012, 2015 e 2016 foram os anos 

com maior número de trabalhos escolhidos.  

A análise dos artigos selecionados revelou 242 critérios no seu total, ou seja, 21 autores 

utilizaram somados, 242 critérios para a seleção e priorização dos seus projetos. Isso demonstra 

também a relevância do presente trabalho, já que a análise da literatura realizada mostrou que 

existe uma grande variedade de critérios a serem considerados na avaliação e seleção de 

projetos.  Eliminando-se o artigo com o maior número de critérios utilizados e o artigo com o 

menor número, chega-se a média de aproximadamente 10 critérios por artigo. 

Uma estratégia para gerar a lista final dos critérios selecionados foi definida, o que 

resultou em 130 critérios, ou seja, 112 foram eliminados. Mas como saber quais deles são os 

ideias para selecionar os projetos de modificações de engenharia? Para responder essa pergunta 

uma pesquisa de campo foi realizada, contemplando o último objetivo específico deste trabalho. 

Para viabilizar a pesquisa de campo os 130 critérios restantes foram subdivididos em 

aspectos, a ser eles: aspectos do projeto, econômicos, ambientais e de segurança do trabalho, 

sociais, técnicos, organizacionais e por fim, aspectos de mercado. O aspecto técnico foi o que 

apresentou o maior número de critérios, 43 e o aspecto ambiental e de segurança do trabalho 

foi o que obteve o menor número de critérios, 3. 

O alinhamento do projeto com a estratégia da organização foi utilizado por 10 dos 21 

artigos analisados e também é citado em inúmeras revisões bibliográficas como sendo o critério 

de maior importância para o sucesso das empresas. Por esses motivos, esse critério não foi 

considerado na pesquisa de campo e sugere-se fortemente que esse seja o norteador para o 

gerenciamento de portfólio. 

Com o resultado da pesquisa de campo o objetivo geral desse trabalho foi atingido: 

Relação de critérios indicados para a seleção e priorização de projetos de modificações de 

engenharia, em ordem alfabética:  
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 Custos x benefícios sociais 

 Geração de vantagens competitivas 

 Inovação 

 Minimização de riscos legais e impactos ambientais 

 Redução de perdas e/ou custos 

 Relação com o core business 

 Riscos do projeto 

Ao final, tem-se para cada um dos aspectos definidos, um critério de maior importância 

na seleção e priorização de projetos. Lembrando que para a aplicação na prática é necessário 

definir o peso para cada um desses critérios, considerando os interesses de cada organização. 

O resultado da pesquisa também apontou um baixo conhecimento de gerenciamento 

de projetos das partes envolvidas no processo abordado. Esse pode ser um dos grandes motivos 

pelos quais as modificações de engenharia tem se apresentado tão custosas para serem 

implementadas na organização estudada.  
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7. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

Esse trabalho tinha por objetivo identificar os critérios ideias para a seleção e priorização de 

projetos de alterações de engenharia, através de uma revisão da literatura que possibilitou o 

levantamento de critérios utilizados em diversos tipos de projetos, base para a realização de 

uma pesquisa de campo para a obtenção dos critérios finais. Como possíveis desdobramentos, 

sugere-se: 

• Estudo dos métodos da pesquisa operacional  

• Aplicação na prática de uma seleção de projetos utilizando os critérios relacionados. 
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