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Resumo 

 

 Palavras Chave: Gestão, Portfólio, PMI, Software, Estudo de Caso 

O tema Gestão de Portfólios é extremamente relevante para as empresas que buscam estabelecer 

um processo de seleção e priorização de projetos alinhado às estratégias corporativas. A 

singularidade dos projetos permite que seu resultado único tenha melhores condições potenciais 

de alavancar a organização e seus clientes para novos cenários e patamares competitivos. O 

gerenciamento de projetos tornou-se uma excelente opção para as organizações como 

ferramenta de gestão. Embora mesmo que se alcance a excelência na gestão de cada projeto, 

com todos os seus requisitos de escopo, custo, prazo e qualidade alcançados, não há garantia de 

que estes sejam, de fato, os projetos que vão materializar as estratégias que foram definidas a 

partir do planejamento estratégico da organização. Faz-se necessário um esforço coordenado 

no sentido de desenvolver processos específicos para o gerenciamento do portfólio de projetos. 

Este estudo busca compreender e explicar este contexto, na empresa GTI a partir da análise de 

modelos existentes, que possibilitem opções para o desenvolvimento da gestão do portfólio de 

projetos.  Este estudo propõe revisão teórica e avaliação dos processos existentes na empresa 

para Gestão de Portfólio que considere as particularidades da TI. Como resultado ficou 

demonstrado, que é possível fortalecer o conjunto de diretrizes especificas e adaptadas à sua 

cultura organizacional. 



 

 

Abstract 

 

 

 Key Words: Management, Portfolio, PMI , Software, Case Study 

 

 

The Portfolio Management issue is extremely relevant for companies seeking to establish a 

process of selection and prioritization of projects aligned with corporate strategies. The 

uniqueness of the project allows its only result has better potential position to leverage the 

organization and its customers for new scenarios and competitive levels. Project management 

has become a great option for organizations as a management tool. Though even that achieve 

excellence in the management of each project, with all its requirements of scope, cost, schedule 

and quality achieved, there is no guarantee that these are, in fact, projects that will materialize 

the strategies that were defined from the organization's strategic planning. It is necessary 

coordinated to develop specific management project portfolio processes effort. This study seeks 

to understand and explain this context, the company GTI from the analysis of existing models, 

enabling the development of options for managing the portfolio of projects.  This study 

proposes a theoretical review and evaluation of existing processes in the company for Portfolio 

Management to consider the particularities of IT. As a result, it was shown that it is possible to 

strengthen the specific set of guidelines and appropriate to their organizational culture. 
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1. INTRODUÇÃO  

Este trabalho apresenta um estudo de caso sobre o processo de seleção e execução de projetos 

na empresa GTI, mais especificamente no desenvolvimento de software. O problema inicial e 

objeto desta pesquisa é a necessidade de propor melhoria no processo de gerenciamento de 

portfólio segundo orientação do PMI. 

 

1.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA GTI 

A GTI é uma empresa inovadora, especializada em Implantação de Sistemas de Informação, 

contando com profissionais experientes em processos de gestão operacional, gerencial e 

estratégico. 

A empresa implementa e desenvolve soluções específicas para o seu negócio através de: 

consultoria em gestão empresarial, consultoria em tecnologia da informação, inovação 

tecnológica, implantação de sistemas e capacitação dos envolvidos.  

Criada no início dos anos 90, a GTI, presta serviços de Consultoria para industrias, comércio e 

serviços de pequeno a grande porte. É uma empresa moderna que alia a experiência de mais de 

20 anos em Gestão Empresarial e Tecnologia da Informação.  

Tem como Missão alavancar a competitividade de seus clientes através da Gestão da 

Tecnologia da informação, através de soluções inovadoras de Tecnologia da Informação 

apoiada em consultoria e sistemas.  

A Gestão de Projetos da GTI, vem desde 2007, implantando a filosofia PMI de gestão de 

projetos, mapeamento processos existentes, aplicando testes de maturidade em gerenciamento 

de projetos para identificar possíveis pontos de melhoria. A empresa já tem diagnosticado como 

processo crítico o gerenciamento de portfólio alinhado à estratégia de Inovação Tecnológica da 

empresa.  

A filosofia da implantação adotada pela GTI consiste em verificar os processos recomendados 

pelo PMI, adapta-los à realidade da empresa, enriquecendo-os com as melhores práticas e 

preservando a cultura organizacional. 
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Após a implementação e estruturação da gestão de portfólio foi possível identificar um aumento 

no número projetos de inovação tecnológico da organização.  

1.2 OBJETO E PROBLEMÁTICA 

O objeto deste estudo não é a revisão do processo de gerenciamento de portfólio, mas sim 

apontar melhoria ao processo já existente, baseado nas orientações do PMI. 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar na literatura existente as etapas do processo de gestão de portfólio; 

 

Pesquisa documental dos processos adotados pela empresa. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

Com este estudo, espera-se contribuir para discussão e melhoria nos processos internos, 

ampliando a discussão quanto á utilização das melhores práticas em Gestão de Projetos 

adotados pela GTI; 

Este trabalho pretende também, propor indicadores para a gestão de portfólio da GTI. Desta 

forma, aspira influenciar a organização na aplicação de recursos necessários (humano e 

financeiro) na busca de melhores resultados. 

1.5  MÉTODO E ESTRUTURA 

Como método optou-se pela pesquisa exploratória, uma vez que o objetivo do trabalho está 

ligado ao levantamento de dados que possam ser usados para melhor esclarecimento do assunto, 

e que possam servir como base para estudos futuros. Segundo (GIL, 2008), a pesquisa 

exploratória proporciona maior familiaridade com o problema (explicitá-lo). Permite envolver 

levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas experientes no problema pesquisado. 

Geralmente, assume a forma de pesquisa bibliográfica e estudo de caso. 

Quanto aos procedimentos técnicos, ainda segundo (GIL, 2008) utilizou-se: 

 Levantamento: é a interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja 

conhecer. Procede-se à solicitação de informações a um grupo significativo de pessoas 

acerca do problema estudado para, em seguida, mediante análise quantitativa, obterem-
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se as conclusões correspondentes aos dados coletados. Quanto o levantamento recolhe 

informações de todos os integrantes do universo pesquisado, tem-se um censo. 

 

 Pesquisa Bibliográfica: é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos.  

 Pesquisa Documental: É muito parecida com a bibliográfica. A diferença está na 

natureza das fontes, pois esta forma vale-se de materiais que não receberam ainda um 

tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da 

pesquisa.  Além de analisar os documentos de “primeira mão” (documentos de arquivos, 

igrejas, sindicatos, instituições etc.), existem também aqueles que já foram processados, 

mas podem receber outras interpretações, como relatórios de empresas, tabelas etc. 

Neste capitulo, foi apresentado o objeto da pesquisa, a problemática, a pesquisa, os objetivos e 

as justificativas deste estudo. No próximo capitulo, realizar-se-á a revisão literária de 

gerenciamento de projetos, de gerenciamento de portfólio, o levantamento de dados e a pesquisa 

documental da empresa GTI.  
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2. DESENVOLVIMENTO 

Este capítulo apresenta-se dividido em três partes: 

A primeira parte aborda os fundamentos de gerenciamento de projetos:  Projeto, programa e 

portfólio; 

Na segunda parte serão detalhados os objetivos do gerenciamento de portfólio para TI-

Tecnologia da Informação. 

Já a terceira e última parte, discorre sobre o gerenciamento de portfólio na GTI.  

2.1 PROJETO, PROGRAMA E PORTFÓLIO  

Incialmente, cabe definir projetos, programas e portfólio: 

“Um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um 

produto, serviço ou resultado exclusivo. A natureza temporária indica um 

início e um fim definido.”  

  PMI, PMBok – (2009, p15). 

Segundo o Pmbok (2009) programas é definido como um grupo de projetos relacionados 

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

estariam disponíveis se eles fossem gerenciados individualmente. Os programas podem conter 

elementos de trabalho relacionado fora do escopo de projetos distintos no programa. 

Um projeto pode ou não fazer parte de um programa, mas um programa sempre terá projetos. 

O gerenciamento de programas é definido como gerenciamento centralizado e coordenado de 

um programa para atingir os objetivos e benefícios estratégicos do mesmo 

Já portfólio para o Pmbok (2009) pode ser definido como uma coleção de projetos ou programas 

e outros trabalhos, agrupados para facilitar o gerenciamento eficaz desse trabalho a fim de 

atingir os objetivos de negócio estratégicos. Os projetos ou programas do portfólio podem ser 

interdependentes ou diretamente relacionados. 
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  Projetos Programas Portfólios 

Escopo 

Objetivos definidos e 

o escopo é 

progressivamente 

elaborado durante o 

ciclo de vida do 

projeto 

Têm o escopo mais amplo e 

proveem benefícios 

Têm o escopo de 

negócio que muda de 

acordo com as metas 

estratégicas da 

organização 

Mudanças 

São esperadas e há 

processo para manter 

as mudanças 

controladas e 

gerenciadas 

Espera-se que haja mudanças 

internas e externas que 

precisam ser gerenciadas 

Continuamente 

monitoradas em um 

ambiente mais amplo 

Planejamento 

Progressivamente 

durante o ciclo de 

vida do projeto 

Há um plano geral e são 

criados planos para guiar o 

planejamento detalhado até o 

nível dos componentes 

São mantidos 

processo e 

comunicação 

relativos ao portfólio 

como um todo 

Gerenciamento 

As equipes são 

gerenciadas visando 

o alcance dos 

objetivos do projeto 

O staff do programa e os 

gerentes de projeto são 

gerenciados a partir da visão 

do programa 

O staff de gestão do 

portfólio é gerenciado 

Sucesso 

Qualidade do 

produto e do projeto, 

satisfação do cliente 

e requisitos em geral. 

Grau em que o programa 

atende às necessidades e 

benefícios para os quais foi 

gerado. 

Desempenho 

conjunto das 

iniciativas 

componentes do 

portfólio 

Monitoramento 

Produtos, serviços e 

resultado para os 

quais o projeto foi 

criado 

Progresso dos componentes 

do programa para assegurar 

que os benefícios a serem 

proporcionados pelo 

programa sejam alcançados. 

Desempenho 

agregado dos 

componentes e 

indicadores de valor 

para o negócio. 

Tabela 1: comparativo entre Projeto, Programa e Portfólio 

Fonte: PMBOK adaptado por HOLLANDA ,MARCUS (2009) 

 

 

Segundo Terra, Rijnbach e Barroso (2014), a gestão de portfólio une as estratégias 

organizacionais às iniciativas dos projetos que impactam diretamente no posicionamento 

competitivo da organização. 

Cabe ressaltar que apesar da relevância, a utilização de técnicas de gestão de portfólio de 

projetos ainda é recente nas empresas brasileiras (CASTRO; CARVALHO, 2010). 
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2.2 GERENCIAMENTO DE PORTFÓLIO:  

O gerenciamento de portfólios se refere ao gerenciamento centralizado de um ou mais 

portfólios, que inclui identificação, priorização, autorização, gerenciamento e controle de 

projetos, programas e outros trabalhos relacionados, para atingir objetivos de negócios 

estratégicos específicos. 

O gerenciamento de portfólios se concentra em garantir que os projetos e programas sejam 

analisados a fim de priorizar a alocação de recursos, e que o gerenciamento do portfólio seja 

consistente e esteja alinhado às estratégias organizacionais. 

Para Dye & Pennypacker (1999), apud  Michels, Everton “Gerenciamento de Portfólio de 

Projetos é a arte e a ciência de aplicar um conjunto de conhecimento, habilidades, ferramentas 

e técnicas sobre uma coleção de projetos com o objetivo de atingir ou exceder as necessidades 

e expectativas de uma estratégia de uma organização”. 

 

2.2.1 OS OBJETIVOS DO GERENCIAMENTO DE PORTFÓLIO PARA TI. 

A gestão de portfólio de projetos é um processo que proporciona a interligação dos objetivos 

estratégicos com a gestão dos programas e projetos. Para TI-Tecnologia de Informação os 

objetivos que melhor se aplicam são segundo FAGUNDES, E. (2008): 

 Comunicar as prioridades de investimentos de TI na organização 

 Eliminar as redundâncias de projetos de TI 

 Mostrar os riscos dos investimentos de TI 

 Criar sinergia no uso dos recursos de TI 

 Acompanhar a execução dos projetos de TI 

 Alinhar as prioridades de TI com as prioridades da organização 

 Ser a ponte entre a estratégia e os objetivos do negócio com TI 

O portfólio de TI é composto por projetos, serviços e ativos. Engloba todos os investimentos 

e custeio das atividades de TI. Estes projetos podem ser internos ou projetos para clientes. 

Exemplos: 

 Projetos: implantação de um ERP; manutenção evolutiva significativa de um sistema; 

implantação de um escritório de projetos; etc. 

 Serviços: troca do antivírus; implantação do upgrade do sistema operacional; etc. 

 Ativos: referente à infraestrutura de TI (computadores, servidores, storage, 

equipamentos de networking, etc.) 

2.2.1 GERENCIAMENTO DE PORTFÓLIO NA GTI 

Foram analisados os processos gerenciados e componentes do gerenciamento de portfólio da 

empresa GTI. 
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Os processos do Gerenciamento de Portfólio utilizados foram divididos em dois grupos PMBok 

– (2009): processos de alinhamento e processos de monitoração e controle, e cada um é 

composto de sub processos conforme descritos abaixo: 

2.2.1.1 GOVERNANÇA DE PORTFÓLIO 

 Identificar Componentes: O objetivo deste processo é criar uma lista atualizada, com 

informações suficientes, dos componentes em andamento e novos que serão 

coordenados por meio do gerenciamento de portfólios. 

 Categorizar Componentes: O processo relaciona os componentes identificados às 

categorias de negócio relevantes, utilizando um conjunto comum de filtros de decisão e 

critérios para uma subsequente avaliação, seleção, priorização e balanceamento. A 

equipe de gerenciamento de portfólio define as categorias com base no plano 

estratégico. VALLE, André Bittencourt Do (2010). 

 Avaliar Componentes: É o processo de colher todas as informações com o propósito de 

compará-los e facilitar o processo de seleção. A equipe de gerenciamento de portfólios 

coleta e sumariza as informações para cada componente do portfólio. A informação 

pode ser qualitativa e/ou quantitativa e vem de uma variedade de fontes através da 

organização. Gráficos, quadros, documentos e recomendações são produzidos para 

suportar os demais processos de seleção. 

 Selecionar Componentes: Este processo é importante para produzir um subconjunto dos 

componentes que valem a pena construir, baseado na avaliação e recomendações dos 

critérios de seleção da organização. O processo de seleção de componentes produz uma 

lista de componentes juntamente com as informações necessárias para priorização. Por 

definição o gerenciamento de portfólios deve selecionar somente projetos que se 

alinham com a estratégia de negócios e atingem certos critérios.  

 Priorizar Componentes: O propósito deste processo é classificar os componentes de 

acordo com as categorias estratégicas ou financeiras (Por exemplo: inovação, redução 

de custos, crescimento de receita, manutenção e operação), tempo de investimento 

(curto, médio ou longo), perfil de risco versus retorno e foco organizacional (cliente 

interno, fornecedor e cliente externo), de acordo com o critério estabelecido. Este passo 

classifica os riscos para suportar analises posteriores, necessárias para validar e 

equilibrar o portfólio. 
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 Comunicar os Ajustes no Portfólio: A equipe de gerenciamento de portfólio comunica 

as alterações ás partes interessadas para estabelecer as expectativas e prover um 

entendimento claro do impacto das mudanças. Baseado neste feedback, a organização 

pode avaliar o impacto das mudanças nas metas do portfólio e nas estratégias de 

negócio. 

 Autorizar Componentes: Este processo aloca formalmente os recursos exigidos para 

executar os componentes selecionados e explicitamente comunicar as decisões do 

balanceamento de portfólio. 

 Balancear o Portfólio: O propósito deste processo é desenvolver um conjunto de 

componentes de portfólio com o maior potencial para auxiliar a organização nas suas 

iniciativas organizacionais e para atingir os objetivos estratégicos. O balanceamento de 

portfólio suporta os benefícios primários de gerenciamento de portfólios e a habilidade 

para planejar e alocar recursos (financeiros, equipamentos, ativos de TI e recursos 

humanos) de acordo com o direcionamento estratégico e a habilidade para maximizar o 

retorno dentro do perfil de risco desejado pela organização. 

 Rever e Reportar a Performance do Portfólio: Este processo tem como finalidade coletar 

e reportar os indicadores de desempenho e revisar o portfólio em um período apropriado 

e frequência pré-determinada. Isto assegura o alinhamento com a estratégia 

organizacional e a utilização efetiva dos recursos.  

 Monitorar as Alterações de Estratégia: Capacita o processo de gerenciamento de 

portfólio a responder às mudanças de estratégia da GTI.  

2.2.1.2 GERENCIAMENTO DE RISCOS DO PORTFÓLIO 

 Identificar Riscos do Portfólio: Identificação de riscos determina quais riscos podem 

afetar o portfólio e documenta suas características. Um portfólio compreende diferentes 

categorias de componentes, portanto, o impacto potencial de cada categoria de 

componente no gerenciamento de riscos pode ser diferente. 

 Analisar os Riscos do Portfólio: O processo inclui métodos para priorizar e identificar 

riscos para ações posteriores, pois podem gerar ameaças ou oportunidades. Hillson 

(2001) apud Salles Jr., Carlos Alberto Corrêa (2010) pag. 40 

 Desenvolver Resposta aos Riscos de Portfólio: É o processo de desenvolver opções e 

determinar ações para aumentar oportunidade e reduzir ameaças aos objetivos do 

portfólio.  
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 Monitorar e controlar os Riscos do Portfólio: Este processo aplica técnicas, tais como 

variância e análise de tendências, o que necessita o uso dos dados de desempenho 

gerados durante a execução dos componentes.  
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3. CONCLUSÕES 

 A conclusão deste relato é que a implantação da gerência de portfólio de projetos que na 

empresa estudada contribuiu com os projetos de desenvolvimento tecnológico da organização, 

aumentou a capacidade produtiva, além de alinhar os projetos organizacionais com metas 

estratégicas. Para VALLE, André Bittencourt Do (2010) “o último estágio do processo para a 

geração de resultados é a implementação do portfólio de projeto. Os projetos transcendem o 

nível estratégico, impactam diretamente nos níveis táticos e operacionais, onde são realmente 

implementados”. 

Todas as empresas que pretendem estabelecer um processo de Gestão de Portfólios de 

TI necessitam criar um conjunto de diretrizes especificas e adaptadas à sua cultura 

organizacional. (Wysock (2003), apud VALLE, André Bittencourt Do (2010). 

De uma maneira geral fica perceptível que é possível estabelecer processos e 

procedimentos baseados no PMI.  

Por isso é de extrema importância a monitoração das mudanças de estratégia da empresa, 

fato que possibilitará que uma eventual correção de rumo seja feita rapidamente evitando gastos 

desnecessários e divergentes da estratégia organizacional, caso a empresa decida mudar seu 

direcionamento. PMI(2008:59) 

Os principais problemas encontrados são relacionados à falta de formalização e 

padronização das alterações estratégicas da empresa. 

3.1 RECOMENDAÇÕES: 

Recomenda-se fortalecer o processo de Selecionar Componentes, pois sem uma 

avaliação e uma seleção de sucesso, projetos desnecessários ou mal planejados podem entrar 

no portfólio e aumentar a carga de trabalho da organização, prejudicando os benefícios da 

realização dos projetos realmente importantes.  

Embora a organização utilize várias ferramentas e controles internos para selecionar 

projetos, a ferramenta determinante da empresa pesquisada é o modelo financeiro de viabilidade 

de projetos, que segundo a literatura - embora seja o modelo mais utilizado - nem sempre é o 

ideal e pode impactar no desenvolvimento tecnológico da empresa. Por não considerarem os 
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resultados, os programas raramente são corrigidos. Além disso, eles raramente morrem. 

(Osborne, Gaebler, (1998) apud Schlesinger, Cristina (2008) 

Sugere-se também, avaliar no processo de Monitorar as Alterações de Estratégia 

mudanças significativas no ambiente organizacional, pois frequentemente resultam em novas 

direções estratégicas, causando impacto no portfólio. Uma mudança significativa na direção 

estratégica causa impacto na categorização ou priorização e provoca um rebalanceamento do 

portfólio. 

Para a análise de riscos, deve-se detalhar a prioridade dos riscos identificados usando: a 

probabilidade de ocorrência, o impacto nos objetivos do portfólio, tais como melhoria de 

negócios, retorno do investimento, bem como outros fatores. A análise também considera o 

risco tolerado pela organização e pelos stakeholders. Bem como manter reservas de 

contingência de custos em consonância com os riscos. 

Para contemplar as recomendações acima, faz-se necessário uma ferramenta (software) 

para gerencia de portfólio da GTI. 

 

Considera-se que este trabalho atingiu os objetivos propostos contribuindo para o tema 

Gestão de Portfólios, propôs melhoria em alguns tópicos do processo de gerenciamento de 

portfólio, segundo orientação do PMI.  
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4. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

 

Sendo este tema de pesquisa bastante amplo, existem várias sugestões para estudos 

futuros: 

 Detalhar individualmente cada um dos processos descritos no item 2.2.1 

Gerenciamento De Portfólio Na GTI; 

 Elaborar Estudo de Casos Múltiplos, para assim, confrontar as melhores práticas 

com grupos de empresas similares; 

 Propor indicadores de desempenho; 

 Aprofundar alocação de recursos concorrentes em projetos múltiplos; 

  Avaliar grau de inovação nos projetos do Portfólio, e assim avaliar o alinhamento 

de inovação da empresa com os projetos existentes. 
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