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Resumo 

Este trabalho tem como objetivo principal apresentar a metodologia multicritério de análise e 

decisão propondo este modelo para a correta seleção e priorização de projetos de um portfólio, 

um referencial teórico para nivelamento dos conceitos de projetos e metodologia de análise e 

decisão e um passo-a-passo de como selecionar e priorizar os projetos a serem executados 

usando o modelo proposto, considerando que os recursos disponíveis (financeiro e humano) 

podem financiar apenas algumas iniciativas. 

 

 Palavras Chave: Gerenciamento de Portfólio, Seleção e Priorização de Projetos, 

Tomada de decisão. 

    



 

 

Abstract 

This work has as main objective to present the multi-criteria analysis methodology and decision 

proposing this model for the correct selection and prioritization of projects of a portfolio, a 

theoretical reference for leveling the concepts of projects, multi-criteria methodology and 

decision analysis, and a step-by-step on how to select and prioritize projects to be executed 

using the proposed model, considering the available resources (financial and human) can 

finance only a few initiatives. 

 

 Key Words: Portfolio Management, Selection and Prioritization of projects, 

decision making. 
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1. INTRODUÇÃO  

Atualmente as organizações privadas e públicas investem tempo e recurso para o 

desenvolvimento do Planejamento Estratégico porque acreditam que o conjunto de programas 

de projetos serão executados para o atingimento das metas para potencializar melhorias na 

operação, novos investimentos, desenvolvimento de novos produtos, estratégias de marketing 

e relacionamento com os clientes com o objetivo de potencializar vendas e aumentar receitas. 

O Planejamento Estratégico é uma metodologia gerencial que permite estabelecer a direção a 

ser seguida pela Organização visando maior grau de interação com o ambiente. (Philip 

KOTLER 1975). 

Segundo Bateman e Snell (1998), “a administração estratégica é um processo envolvendo 

administradores de todos os níveis da organização, que formulam e implementam objetivos 

estratégicos”. Já o Planejamento Estratégico seria o processo de elaboração da estratégia, na 

qual se definiria a relação entre a organização e o ambiente interno e externo, bem como os 

objetivos organizacionais, com a definição de estratégias alternativas (MAXIMIANO, 2006). 

O planejamento estratégico prevê o futuro da empresa, em relação ao longo prazo. De uma 

forma genérica, consiste em saber o que e como deve ser executado. Este é crucial para o 

sucesso da organização, e a responsabilidade deste planejamento assenta sobretudo nos gestores 

de topo, dado o nível de decisões que é necessário tomar. 

O Planejamento estratégico é divido em três níveis: 

1. Planejamento estratégico 

2. Planejamento tático 

3. Planejamento operacional 

Onde o planejamento tático é realizado no nível intermediário da organização e ocupa-se entre 

outras coisas, com a alocação de recursos, integra a estrutura da organização para fazer frente 

aos desafios estratégicos, desdobrando os objetivos institucionais em objetivos departamentais. 

O planejamento operacional é a formalização dos objetivos e procedimentos a seguir, 

principalmente através de documentos escritos das metodologias de desenvolvimento e 

implantações estabelecidas e é desenvolvido pelos baixos níveis de gerência. 

De acordo com Darci PRADO (2009),  
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Uma das áreas de atuação do Gerenciamento e Portfólio de Projetos 

é a seleção de Projetos, a seleção é um dos processos de um 

grupamento chamado Alinhamento Estratégico. 

O uso disciplinado de GPP evita que sejam aprovados projetos 

errados e dá um novo dinamismo ao planejamento estratégico das 

organizações, possibilitando a correta seleção de projetos, seu 

agrupamento em programas e seu acompanhamento sob a ótica dos 

negócios. 

 

Na empresa ABC já utilizam dos métodos, modelos, conceitos e ferramentas para planejar, 

organizar, controlar, monitorar e finalizar as atividades dos projetos, da melhor forma possível, 

através de um Escritório de Projetos, bem como aprovar novos projetos de acordo com o plano 

estratégico da empresa, entretanto, identificamos, utilizando o método de observação, a falta de 

comprometimento com o uso de metodologia, falhas de origem técnicas e ausência de 

ferramentas para a correta análise, seleção e priorização de projetos que realmente agreguem 

valor ao negócio. 

Essa lacuna causou impacto financeiro, distorção dos objetivos, confusão na alocação de 

recursos e estouro de prazos de entrega de projetos que, de alguma maneira, possuíam 

interdependência com outros programas do portfólio, impossibilitando o alcance dos objetivos 

estratégicos, uma vez que os projetos priorizados indevidamente inviabilizaram projetos de 

importância maior devido a alocação de recursos e verba simultaneamente de forma não 

organizada, impactando em tempo, cronograma e custos desnecessários ou mal planejados. 

Apresentaremos neste trabalho, a metodologia tradicional “Analytic Hierarchy Process – AHP” 

que auxilia na escolha e justificativa da opção escolhida, auxiliando o decisor a resolver 

problemas nos quais existem diversos objetivos a serem alcançados simultaneamente, que 

diferente dos métodos modernos, considera que é possível modelar o problema e suas variáveis 

de modo a obter as melhores alternativas de solução de forma otimizada para a correta seleção 

e priorização de projetos, um embasamento teórico e uma a proposta que auxiliará o Escritório 

de Projetos no momento da tomada de decisão auxiliando, passo-a-passo, de forma clara e 

objetiva como selecionar e priorizar os projetos a serem executados, considerando que os 

recursos disponíveis (financeiro e humano) podem financiar apenas algumas iniciativas. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Gerenciamento de Portfólio de Projetos e a correta seleção e priorização dos projetos 

Cada vez mais nas empresas, os colaboradores trabalham exaustiva e simultaneamente em 

diversas frentes e projetos sendo que os recursos disponíveis podem assumir apenas algumas 

iniciativas, então, de que forma podemos determinar quais dos programas serão priorizados e 

embasados em quais critérios? Esse é o processo de gerenciamento de portfólio de projetos. 

Segundo KERZNER,  

 

O gerenciamento do portfólio de projetos ajuda a determinar a exata 

combinação de projetos e o correto nível de investimento para cada 

projeto. O resultado disso é um maior equilíbrio entre projetos em 

andamento e novas iniciativas estratégicas. O gerenciamento de 

portfólio não significa realizar uma série de cálculos específicos de 

projetos, tais como RSI, VPL, TIR, período de retorno financeiro e 

fluxo de caixa, e depois fazer os ajustes necessários para compensar 

os riscos. Ao contrário, significa um processo de tomada de decisões 

buscando o que é melhor para a organização como um todo. 

As decisões no gerenciamento de portfólio não são tomadas no 

vácuo. A decisão geralmente está relacionada com outros projetos e 

diversos fatores, tais como as reservas financeiras disponíveis e a 

alocação de recursos. Além disso, o projeto deve adequar-se bem aos 

outros projetos do portfólio, bem como ao plano estratégico. 

A seleção de projetos poderia basear-se na finalização de projetos 

que liberariam os recursos necessários para as novas iniciativas. Os 

projetos selecionados também podem ser restringidos pela data de 

finalização de projetos cuja realização dos objetivos é necessária para 

que se dê início a novos projetos. Em qualquer caso, alguma forma 

de processo de gerenciamento de portfólio é necessária. 

 

Alocar recursos dedicados e fazer a gestão integrada desse conjunto de projetos não é uma tarefa 

simples, mas é crítica para o desempenho de qualquer organização (Blichfeldt e Eskerod, 2007). 

Estudando os conceitos do PMI e observando o impacto da crise financeira global, entendemos 

que o melhor cenário é utilizar do conhecimento, experiência e ferramenta adequada para 

selecionar projetos que realmente gerem valor agregado para a Empresa de tal forma que esta 

obtenha resultados de curto prazo com baixo investimento e retorno garantido. 

O gerenciamento de portfólio alinha o foco da organização para que os projetos selecionados 

para o investimento combinem a estratégia do portfólio com o foco de gerenciamento de 

projetos e a entrega de projetos efetivamente e de acordo com o plano de contribuição para o 

portfólio (PMI, 2008). 
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O principal desafio do Escritório de Projetos frente a organização está na sua capacidade de 

levantar as informações corretas, necessárias e cruciais, para potencializar escolhas assertivas 

e consistentes, com base em critérios adequados e alinhados, considerando o direcionamento 

estratégico da Empresa para a seleção e priorização dos projetos realmente significativos para 

o alcance dos objetivos estratégicos. Muita informação para analisar, correlacionar afim de 

obter um resultado satisfatório. 

 

2.2 Diferenças entre Gestão de Projetos e Gerenciamento de Portfólio 

É importante compreender a diferença entre gestão de projetos e gerenciamento de portfólio de 

projetos. Debra Stouffer e Sue Rachlin fazem essa distinção para projetos em TI. 

 

Um portfólio em TI compreende um conjunto ou coleção de 

iniciativas ou projetos. A gestão de projetos é um processo contínuo 

que abrange o que uma determinada iniciativa estabelece, mantém e 

realiza em termos de objetivos dentro de uma estrutura de custos, 

prazos, capacidade técnica e desempenho. 

O gerenciamento de portfólio concentra-se em um nível mais 

agregado. Seus principais objetivos são identificar, selecionar, 

financiar, monitorar e manter a combinação apropriada de projetos e 

iniciativas para atingir as metas e objetivos organizacionais. 

O gerenciamento de portfólio envolve a consideração dos custos 

agregados, riscos e retorno de todos os projetos do portfólio, bem 

como as várias compensações entre eles. Evidentemente, o gerente 

de portfólio também está interessado na “saúde” e no bem-estar de 

cada projeto incluído no portfólio de TI. Afinal, as decisões 

referentes ao portfólio, como o financiamento de um novo projeto ou 

a continuação do financiamento de um projeto que já está em 

andamento, baseiam-se nas informações fornecidas no nível de 

projetos. 

 

2.3 O envolvimento da Alta Administração e dos Principais Interessados 

Para alcançar o sucesso na correta seleção e priorização de projetos é fundamental envolver e 

sensibilizar a Alta Administração e os Principais Interessados. Este é um processo que exige 

uma forte liderança dos indivíduos que reconhecem os benefícios que podem ser obtidos 

quando se implanta essa metodologia. 

 

2.4 Obstáculos à Seleção de Projetos  
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William SOUDER, descreve a falta de informação do que se deseja avaliar como um dos 

principais obstáculos à seleção e à avaliação de projetos. 

Sobre a falta de informação para avaliação dos possíveis projetos, KERZNER diz que: 

 

Os encarregados das decisões de gerenciamento de portfólio com 

frequência têm muito menos informações do que desejam para 

avaliar os possíveis projetos. As incertezas muitas vezes cercam a 

probabilidade de sucesso de um projeto, seu valor de mercado e seu 

custo total. Essa falta de uma base informativa adequada quase 

sempre leva a uma outra dificuldade: a falta de uma abordagem 

sistemática a seleção e à avaliação de projetos. Critérios de consenso 

e métodos para avaliar cada projeto potencial em relação aqueles 

critérios são essenciais para uma tomada de decisão racional. Embora 

a maioria das empresas estabeleça metas e objetivos organizacionais, 

estes geralmente não são suficientemente detalhados para serem 

utilizados como critérios para a tomada de decisões em 

gerenciamento de portfólio de projetos. Contudo são essenciais como 

o ponto de partida.  

As decisões no gerenciamento de portfólio frequentemente são 

confundidas por diversos fatores comportamentais ou 

organizacionais. A lealdade aos departamentos, conflitos e desejos, 

diferenças de perspectiva e falta de disposição para compartilhar 

informações abertamente podem prejudicar os processos de seleção, 

aprovação e avaliação dos projetos. Muitos dados e informações para 

avaliação dos projetos têm, necessariamente, uma natureza subjetiva. 

Assim, a disposição das partes envolvidas em compartilhar 

informações e confiar nas opiniões umas das outras é um fator 

importante. 

O clima ou cultura para assumir riscos em uma organização também 

podem ter um peso decisivo no processo de seleção de projetos. Se o 

clima é contrário aos riscos, projetos de alto risco poderão nunca vir 

à tona. Atitudes dentro da organização em relação as ideias e ao 

volume de iniciativas sendo geradas influenciarão a qualidade dos 

projetos selecionados. Em geral, quanto maior o número de ideias 

criativas geradas, maiores as chances de seleção de projetos de alta 

qualidade. 
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Figura 1: Modelagem de processo de inovação de KERZNER 

 

2.5 Identificação de Projetos 

Segundo KERZNER, o processo global de gerenciamento de portfólio de projetos é uma 

abordagem com alguns passos, são eles:  

2.5.1 A identificação das ideias para projetos e das necessidades de sustentação do negócio 

A identificação pode ser feita através de sessões de brainstorming (ou chuva de ideias), 

pesquisa de mercado, pesquisa dos clientes, pesquisa dos fornecedores e pesquisa na literatura. 

Todas as ideias, independentemente de seu mérito, devem ser listadas. 

Há três métodos comuns de classificação. O primeiro consiste em colocar os projetos em duas 

categorias principais, como sobrevivência e crescimento. O segundo método está relacionado a 

modelos de planejamento estratégico e P&D onde os projetos para desenvolvimento de novos 

produtos ou serviços são classificados como ofensivos ou defensivos. 

Outras classificações de projetos seriam: 

 Projetos de inovação técnica radical 

 Projetos de próxima geração 

 Novos membros da família de produtos/serviços 

 Projetos de melhoria e aperfeiçoamento 
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2.5.2 Avaliação Preliminar 

O segundo passo na seleção de projetos, descrito por KERZNER, é a avaliação preliminar. Do 

ponto de vista financeiro, a avaliação preliminar é basicamente um processo de duas etapas. 

1º. A organização conduzirá um estudo de exequibilidade para determinar se o projeto pode ser 

realizado.  

2º.  Procederá então, uma análise de custo/benefício para ver se a empresa deve realiza-lo. 

Se o projeto for considerado exequível e se ele se enquadrar bem no plano estratégico, será 

priorizado para desenvolvimento juntamente com outros projetos aprovados. 

 

2.6 Seleção Estratégica de Projetos 

De acordo com KERZNER, a correta seleção e priorização de projetos necessita de método, 

técnica e ferramenta apropriada tal como um gráfico de bolhas, em que a escolha depende de 

um conjunto de variáveis: 

 O valor/benefício que o projeto agregará à organização (ROI, TIR, Ebtida, VPL, 

Market-Share, nova tecnologia, etc). 

 O risco do projeto (alto custo, longa duração, incerteza de mercado, etc.). 

Nesta ferramenta o indicado é optar por projetos de alto valor e baixo risco. 

Uma abordagem completa deve considerar, segundo PRADO: 

 

 Disponibilidade de recursos financeiros e humanos para toda a 

carteira. Quando se aprova uma enorme carteira e, nos meses 

seguintes, se observam diversos projeto simplesmente parados 

por falta de recursos. É também crítico para o ambiente de 

informática, onde a falta de critérios implica um permanente 

fluxo de novos projetos, cada um com uma prioridade maior que 

o anterior. 

 Quantidade adequada de projetos para o exercício seguinte. 

Mesmo existindo recursos, nem sempre é conveniente uma 

carteira de proporção muito além do que seria logicamente 

adequado. Eventualmente uma grande carteira de projetos pode 
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gerar complexidades não previstas e ficar além da capacidade da 

organização de tomar as decisões adequadas. 

 Existência de projetos que são realmente mais estratégicos do 

que outros. Se houver consenso, estes têm tratamento especial. 

 

O Método de Análise Hierárquica, em inglês, Analytic Hierarchy Process – AHP, é um dos 

principais modelos, disponíveis no mercado, para apoio à teoria de decisão, o qual se baseia em 

comparações paritárias de critérios dispostos sob uma forma de árvore hierárquica. Define-se o 

objetivo principal, e os critérios são dispostos abaixo deste objetivo. A “raiz” da árvore 

corresponde ao objetivo global, enquanto que seus extremos (“folhas”) correspondem aos 

critérios de avaliação (SHIMIZU, 2001). 

Neste trabalho serão apresentados detalhes do método AHP para tomada de decisão, baseado 

na pesquisa bibliográfica que está limitada a literatura de origem Americana na língua inglesa, 

por este motivo utilizamos neste trabalho, muitas citações de Trabalhos de Conclusão de Curso 

(TCC), Artigos Acadêmicos de renomados e respeitados Autores, para exemplificar o conceito 

e embasar a proposta de forma organizada, clara e objetiva. 

 

3. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

O objetivo deste trabalho é apresentar um método para auxiliar, de forma compreensiva e 

racional, representando e quantificando as variáveis envolvidas em uma hierarquia de critérios 

ponderados por preferências (pesos), no momento de selecionar e priorizar projetos de forma 

assertiva, onde o resultado será um modelo que permita analisar as alternativas e as comparar 

rapidamente por isso conhecido como um método de decisão e para justificar a decisão, 

considerando que os recursos disponíveis podem financiar apenas algumas iniciativas, para 

tanto, foram observados e considerados o perfil da empresa e sua maturidade quanto ao uso do 

Escritório de Projetos. 

Para KERZNER (2006), “Maturidade é o desenvolvimento de sistemas e processos que são por 

natureza repetitivos e garantem uma alta probabilidade de que cada um deles seja um sucesso. 

Entretanto, processos e sistemas repetitivos não são, por si só, garantia de sucesso. Apenas 

aumentam a sua probabilidade”. 
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Este trabalho não contempla evidenciar os resultados da proposta para uso da metodologia 

Analytic Hierarchy Process – AHP na empresa ABC. 

Observando o perfil da empresa, identificamos uma corporação que investe em gerenciamento 

de projetos, está em fase de crescimento onde a metodologia de gestão de projetos, o 

comprometimento com o planejado e software para gestão de projetos estão presentes por meio 

de um Escritório de Projetos bem como, as tecnologias para suportar o crescimento e 

potencializar inovações e mudanças necessárias para suportar o dinamismo do mercado 

globalizado a fim de se manter competitivo no seu segmento. 

Atualmente o foco da Empresa ABC é crescer de forma sustentável ofertando ao mercado 

produtos de alta qualidade com preço justo de tal forma que garanta o resultado esperado por 

seus proprietários e acionistas, desta diretriz temos a justificativa para investir na adoção de um 

método para a correta seleção e priorização de projetos do portfólio de forma a alcançar os 

objetivos estratégicos garantido a continuidade e rentabilidade do negócio. 

Da estrutura da empresa: Chandler (1962),  

 

Ao pesquisar quatro grandes empresas americanas 

(DuPont, GM, Standard Oil e Sears) constatou que as respectivas 

estruturas eram continuamente ajustadas às suas estratégias e pode 

demonstrar a intima relação entre a estratégia e a estrutura 

organizacional. Para eles, a estrutura depende das circunstâncias de 

cada organização em determinado momento. Existem variáveis que 

contribuem para isso: a sua estratégia, o ambiente em que opera, a 

tecnologia de que dispõe e as características de seus participantes. 

 

A estrutura de projetos da Empresa ABC conta com um Escritório de Projetos, implantando faz 

três anos, em pleno crescimento onde os colaboradores estão cientes da existência do Escritório 

de Projetos, usam da metodologia e ferramentas para execução dos projetos na esperança de 

corrigir as lacunas e projetar um futuro de resultados positivos, onde todas as atividades 

planejadas sejam entregues no prazo, obedecendo os custos estipulados inicialmente bem como 

o resultado esperado seja 100% alcançado. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/DuPont
http://pt.wikipedia.org/wiki/General_Motors
http://pt.wikipedia.org/wiki/Standard_Oil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sears,_Roebuck_and_Company
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As principais dificuldades do Escritório de Projetos estão na ausência de metodologia e a falta 

de comprometimento da alta direção para a correta seleção e priorização dos projetos do 

portfólio de projetos da empresa ABC. 

Poucos profissionais conhecem a metodologia e dominam as técnicas e ferramentas existentes 

e disponíveis para a correta análise, seleção e priorização de projetos de acordo com o real 

impacto que estes causarão nos objetivos estratégicos da empresa. A falta de acompanhamento 

e real comprometimento dos principais interessados no alcance das metas e objetivos 

estipulados no planejamento estratégico, a alta direção, e a falta de clareza desta alta direção 

em relação ao  relacionamento dos projetos para com cada meta e objetivo estipulado no 

planejamento confunde e dificulta a análise e seleção de projetos do portfólio ocasionando 

muitas vezes, projetos conflitantes em termos de objetivos e alocação de recursos o que 

ocasiona uma sobrecarga de trabalho aos profissionais, bem como o descontentamento destes 

recursos para com a execução dos projetos e até falta de comprometimento por falta de clareza 

de onde se quer chegar. 

Nesta onda de esperança por corrigir as falhas que constantemente trazem prejuízos em meio a 

uma grade crise financeira global, a alta direção da empresa ABC em conjunto com o Escritório 

de Projetos, procurando unir as visões financeira e estratégica, resolveu investir no estudo do 

método Analytic Hierarchy Process - AHP para a categorização, elaboração da seleção e 

priorização adequada de projetos que realmente potencializem o alcance das metas e objetivos 

do plano estratégico da Empresa. 

 

3.1 Tomada de decisão em projetos 

Segundo o autor Mario H TRENTIM,  

 

O gerente de projetos, como todo gerente, é um tomador de decisão. 

Embora façamos isso intuitivamente desde que nascemos, existem 

métodos e metodologias para análise e tomada de decisão. Assim 

como em negociação, conhecer técnicas e ferramentas é uma 

vantagem competitiva, pois as soluções ad hoc e intuitivas podem 

não ser as melhores. Vamos conhecer um pouco sobre tomada de 

decisão em projetos.  

A tomada de decisão efetiva deve suportar e refletir os objetivos do 

projeto, bem como respeitar sua ordem de prioridade. Obviamente, 

somos limitados por restrições que devem ser bem compreendidas, 

assim como as premissas que devem ser bem avaliadas. Uma decisão 
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efetiva, portanto, deve ser tempestiva (na hora certa), pois o timing 

pode ser crucial para o projeto, e deve ser o mais objetiva e racional 

possível. 

 

A respeito da racionalidade, vale mencionar que se trata de um conceito teórico. Seria melhor 

utilizarmos a racionalidade limitada (BHUSHAN; RAI, 2004, 1970). A racionalidade limitada, 

que gera soluções eficazes, diz que:  

 

Os indivíduos não podem ser totalmente racionais porque não 

conhecem todas as informações, não podendo assim analisar todos 

os aspectos do problema nem imaginar todas as alternativas possíveis 

de solução para o problema. Isto é, ser racional é como bom senso, 

cada um tem sua própria perspectiva. Portanto, as decisões serão 

influenciadas pelas informações disponíveis, pelos valores do 

tomador de decisão e pelas suas próprias particularidades dele. 

Desta forma, pode-se argumentar que a tomada de decisão em grupo 

é melhor por expor diferentes pontos de vista, o que permitiria uma 

análise mais profunda da situação. Entretanto, corre-se o risco de 

haver indivíduos dominantes, risco de indecisão e o paradoxo de 

Abilene. 

No caso do gerente de projetos, como ele é o responsável pelo 

projeto, embora seja interessante a tomada de decisão em colegiado, 

é importante que ele tenha em mente que a decisão precisa ser tomada 

e ele prestará contas dela. Aqui vale a máxima de que os interesses 

dos stakeholders devem estar em primeiro lugar, apesar de poderem 

ser conflitantes. 

 

O gerente de projetos deve ser proativo e tomar decisões, buscando explorar as oportunidades 

e minimizar os riscos. Não decidir é uma decisão, decisão de não fazer nada. Vários autores 

dizem que uma decisão é melhor do que não decidir (Englung; Bucero, 2006). 

 

4. METODOLOGIA 

Através da observação em campo, identificamos a falta de um método matemático para a 

correta análise, seleção e priorização de projetos do portfólio da empresa ABC. 

Apresentamos neste trabalho, a metodologia da programação multicritério “Analytic Hierarchy 

Process – AHP” para selecionar e priorizar projetos na gestão de portfólio, que auxiliará na 

escolha e justificativa da opção escolhida, embasando o decisor na tomada de decisão assertiva 

utilizando um método matemático. 
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Segundo KEENEY (1994, 1996), identificar os valores mais importantes para a decisão permite 

maior controle ao tomador de decisão, que passa agora a ter oportunidades de decisão (proativo) 

antes de enfrentar problemas (reativo). Essa ideia é muito bacana para os gerentes de projetos, 

programas e portfólios. Isso porque devemos estar preocupados com a geração de valor 

empresarial ou valor de negócio (novidade no Guia PMBOK 5a edição). 

Na visão de TRENTIM,  

 

Se os projetos são drivers da estratégia corporativa, eles precisam 

estar alinhados com os valores e objetivos estratégicos. Cada projeto 

deve possuir um business case detalhado que justifique a sua 

demanda de negócio e que priorize seus objetivos. Esses objetivos 

são direcionados por valores, que devem ser entendidos pelo gerente 

de projeto. 

Por exemplo, imagine que você é gerente de projetos da empresa 

ABC Cosméticos, que produz cosméticos e perfumes (sabonetes, 

maquiagem, perfumes). Sua empresa é líder de mercado e domina o 

segmento de mercado. Seus produtos são confiáveis, desejados e de 

ótima qualidade. Porém, no longo prazo, a empresa vislumbra que 

pode ser obrigada a utilizar novas fontes de matéria-prima que não 

agridam o meio-ambiente, reduzindo o impacto ambiental, etc. 

Então, o vice-presidente comercial chega para você e o nomeia, 

através de um Termo de Abertura, para ser o gerente do projeto do 

novo perfume…. O que você faz? 

Os requisitos são vagos. Pode ser que algumas mudanças no modelo 

atual sejam suficientes ou pode ser que seja necessário desenvolver 

um novo modelo ou o uso de uma nova tecnologia. Como decidir o 

melhor caminho? Os valores-fim são os objetivos que devem nortear 

a decisão. Suponha que tenhamos os seguintes valores-fim: 

 

Valores-fim: 

 Reduzir o impacto no meio ambiente 

 Oferecer qualidade para as pessoas 

 Gerar lucro para a empresa 

 

Cada um desses valores-fim pode ser desdobrado em valores-meio, como por exemplo: 

 Reduzir o impacto no meio ambiente 

o Usar menos recurso da fauna brasileira 

o Menor consumo de matéria-prima de origem animal 

o Melhorar imagem da empresa perante os consumidores 

 Usar matéria-prima alternativa 
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 Oferecer segurança para as pessoas 

o Obedecer aos requisitos da ANVISA 

o Reduzir ruído 

o Confiabilidade e qualidade 

 

 Gerar lucro para a empresa 

o Ser fácil de produzir 

o Utilizar insumos acessíveis 

o Ter apelo comercial 

 

Avaliando estes dados teremos informação suficiente para uma tomada de decisão assertiva em 

relação aos reais objetivos da empresa. Neste momento o foco estará em analisar quais serão 

seus objetivos estratégicos e não a preocupação em criar um novo perfume. 

 

4.1 Método de Análise Hierárquica Clássico - Analytic Hierarchy Process – AHP  

A programação multicritério, segundo Ricardo VARGAS, por meio do Analytic Hierarchy 

Process é uma técnica estruturada para tomada de decisão em ambientes complexos em que 

diversas variáveis ou critérios são considerados para a priorização e seleção de alternativas. 

Este método foi apresentado por Thomas L. SAATY na década de 1970 e é baseado em 

comparações paritárias de critérios dispostos sob uma forma de árvore hierárquica. Define-se o 

objetivo principal, e os critérios são dispostos abaixo deste objetivo. A “raiz” da árvore 

corresponde ao objetivo global, enquanto que seus extremos (“folhas”) correspondem aos 

critérios de avaliação (SHIMIZU, 2001). 

Atualmente é aplicado para a tomada de decisão em diversos cenários complexos, em que 

pessoas trabalham em conjunto para tomar decisões e onde percepções humanas, julgamentos 

e consequências possuem repercussão de longo prazo (BHUSHAN; RAI, 2004). 
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Figura 2: Exemplo de hierarquia de critérios/objetivos 

http://www.ricardo-vargas.com/pt/articles/analytic-hierarchy-process/ 

 

 

Figura 3: Escala fundamental de Saaty 

Disponível no site: http://www.bibl.ita.br/xiencita/Artigos/Mec03.pdf 

 

O AHP é um método de análise hierárquica que ajuda as pessoas a escolher e a justificar a sua 

escolha. Desta forma, trata-se de um método a priori, determinando os critérios e seus pesos a 

partir das preferências dos decisores. Embora existam várias críticas ao método AHP (Dyer, 

1990), principalmente no que tange a escala de preferências e o auto-vetor, trata-se de um 

método bastante utilizado. 

Em resumo, devem existir bons critérios para a escolha da carteira de projetos de modo a se 

evitar o que tradicionalmente se faz: escolhas intuitivas, supostamente embasadas pelo 

http://www.ricardo-vargas.com/pt/articles/analytic-hierarchy-process/
http://www.bibl.ita.br/xiencita/Artigos/Mec03.pdf
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alinhamento estratégico. Mas sempre se observa neste processo a força de aspectos pessoais: 

ambição, poder, emoção e vaidades. 

 

Segundo TRENTIM, o passo-a-passo do AHP é: 

    1 – Identificar as alternativas possíveis e os atributos significantes da decisão. 

a. Esses são os critérios de decisão, os atributos que serão analisados e pontuados para 

cada alternativa. 

    2 – Identificar a significância relativa entre os atributos. 

a. Os atributos são hierarquizados ou priorizados de acordo com sua maior relevância 

/ importância para a decisão. 

    3 – Para cada atributo e para cada par de alternativas, os tomadores de decisão indicam suas 

preferências. 

    4 – As comparações entre os atributos e as alternativas são registradas em matrizes na forma 

de frações entre 1/9 e 9. Cada matriz é avaliada pelo seu autovalor para verificar a coerência 

dos julgamentos. 

    5 – Calculam-se valores globais de preferência para cada alternativa. 

 

Os elementos fundamentais do método AHP são: 

Atributos: as alternativas são comparadas em relação a um conjunto de critérios; 

Correlação binária: para cada critério, duas alternativas são comparadas binariamente, isto é, 

uma alternativa é preferível ou indiferente ao outro; 

Escala fundamental: a cada elemento se associa um valor de prioridade numa escala numérica; 

Hierarquia: conjunto de elementos ordenados por ordem de preferência em seus níveis 

hierárquicos. 
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4.2 Passo-a-Passo para aplicação do método AHP 

Agora um rápido passo-a-passo para aplicação do AHP. Suponha um projeto para construção 

de uma nova Fábrica de Cosméticos visando uma expansão para produção de produtos com 

foco no público Nordestino. 

 

Passo 1: Atributos 

 

São definidos os atributos. 

 Localização 

 Capacidade 

 Custo 

 Prazo 
 

 

Passo 2: Comparação 

 Localização Capacidade Custo Prazo 

Localização 1 1/5 1/3 1/9 

Capacidade 5 1 3 1/9 

Custo 3 1/3 1 1/9 

Prazo 9 9 9 1 

Quadro 1: Comparativo 

 

 

Passo 3: Vetor de priorização 

 Peso 

Localização 0,04 

Capacidade 0,15 

Custo 0,08 

Prazo  

Quadro 2: Vetor de Priorização 
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Passo 4: Ordenação de preferências 

 

Peso 

Prazo 0,73 

Capacidade 0,15 

Custo 0,08 

Localização 0,04 

Quadro 3: Ordenação de preferências 

 

Agora podemos comparar quaisquer alternativas que tivermos, imaginem que temos as 

Indústrias A, B e C. 

 Localização Capacidade Custo Prazo 

A 1 2 3 3 

B 2 1 7 2 

C 5 5 1 1 

D 3 3 3 3 

 Quadro 4: Comparativo das alternativas 
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Figura 4: Hierarquia AHP (Fonte: Wikipedia) 

 

Após esta etapa, aplicamos os pesos do nosso modelo AHP para obter a pontuação total de cada 

alternativa, aquela que tiver maior valor será a melhor decisão. No nosso caso, a melhor decisão 

será a Indústria C. Porém, isso não é tudo, podemos fazer análises de sensibilidade das 

alternativas. Pode parecer simplista porque o nosso modelo foi bastante simples, mas quando 

estivermos lidando com 100 critérios de primeiro nível e vários outros critérios abaixo, esse 

modelo se mostra extremamente útil. (TRENTIM) 

Para construir o vetor de priorização, podemos utilizar ferramentas disponíveis na internet como 

a calculadora online de AHP (Analytic Hierarchy Process) Calculation software by CGI. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo Roterdan MOURA DA SILVA, “em momentos de decisão para a seleção e 

priorização de projetos complexos, onde existem vários critérios, atributos e objetivos a serem 

analisados para uma escolha final entre algumas alternativas, o Método de Análise Hierárquica 

é bastante útil na estruturação do problema e modelagem matemática. A sua abordagem de 

http://www.isc.senshu-u.ac.jp/~thc0456/EAHP/AHPweb.html
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divisão de critérios em hierarquias e correlação de alternativas com critérios, permite uma fácil 

compreensão e melhor avaliação do problema”. 

Sendo o modelo AHP uma fonte confiável para tomada de decisão e considerando que o 

conceito ficou claro e entendido através do referencial teórico descrito neste trabalho o qual a 

proposta foi apresentar um embasamento teórico e o passo-a-passo para a definição de critérios 

e seus pesos, de acordo com cada programa analisado, de forma coerente e racional, fica fácil 

eleger os projetos que realmente alcançarão os objetivos estratégicos garantido a continuidade 

e rentabilidade do negócio, ficando a critério da empresa implantar e colher os resultados 

positivos. 
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7. APÊNDICES 
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