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Resumo 

 

O mercado de cosméticos é muito dinâmico e inovador com objetivo de atender as 

necessidades dos clientes e manter o crescimento do faturamento de um ano para o outro. Os 

projetos que materializam este dinamismo estão alinhados com a estratégia organizacional. 

Estas iniciativas impactam os públicos de clientes que são atendidos nas empresas por centrais 

de atendimento de relacionamento. Desta forma, os atendentes devem estar sempre 

atualizados em relação aos projetos corporativos, além dos projetos internos para melhorias 

das centrais de atendimento com clientes. Os recursos financeiros ou de pessoas do contact 

center utilizados nos projetos são limitados e precisam ser priorizados, conforme os objetivos 

da organização e da área. Então, ter um modelo de gestão de portfólio de projetos apóia nesta 

organização e planejamento da central de atendimento e da área de projetos e processos.  

 

 

Palavras-chave: Call center, contact center, clientes, relacionamento, cosméticos, projetos,   

iniciativas, gestão de portfólio, objetivos estratégicos, recursos, priorização. 
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Abstract 

 

The cosmetics market is very dynamic and innovative in order to satisfy customer needs and 

maintain revenue growth from one year to another. Projects that embody this dynamism are 

aligned with the organizational strategy. These initiatives impacting public customers who are 

attended by the companies call centers. In this way, the attendants should always be updated 

with corporate projects, in addition to internal projects for call center department 

improvement. Financial resources or people employed in the contact center projects are 

limited and need to be prioritized within the organization and department objectives. So, a 

model of project portfolio management supports this organization and call center and projects 

and processes area planning.  

 

 

Keywords: Call center, contact center, customers, relationship, cosmetics, projects,   

iniciatives, portfolio management, strategic goals, sources, prioritization. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O tema deste trabalho consiste em propor modelo de gestão de portfólio de projetos 

de call center de relacionamento com clientes de uma empresa de cosméticos. 

A realização deste trabalho foi motivada pela necessidade de organização de recursos 

alocados em projetos de contact center de relacionamento com clientes de empresas de 

cosméticos porque as pessoas estão se sentindo sobrecarregadas, começando a se sentir 

desmotivadas e a quantidade de projetos cresce a cada dia para acompanhar as tendências de 

mercado de cosméticos que é muito dinâmico. Neste cenário, há necessidade de utilização de 

ferramentas de planejamento e organização dos recursos para atingir os objetivos 

organizacionais. Desta forma, além de propor um modelo de gestão de portfólio, almeja-se 

caracterizar o mercado de cosméticos, segmento de call center, planejamento e objetivos 

estratégicos, balanced scorecard, gestão de portfólio de projetos, por meio de uma pesquisa 

organizada em 3 capítulos.  

No primeiro capítulo, consideraram-se caracterizar o mercado de cosméticos, por 

meio de um panorama do mercado nacional, principais movimentos globais e tendências 

futuras do segmento. Na seqüência, caracterizou-se o segmento de call center, 

contextualizando-o, contando sua história cronológica, diferenciando call center e contact 

center, explicando o funcionamento e composição de call center. Complementa-se 

conceituando planejamento e objetivos estratégicos, balanced scorecard e relatando projetos 

do segmento. Para fechar este capítulo, caracteriza-se gestão de portfólio de projetos, por 

meio da contextualização de gerenciamento corporativo de projetos, conceituação de gestão 

de portfólio, sua importância, processos e modelos, concluindo com o comparativo entre 

projetos, programas e portfólio.  

No segundo capítulo, apresenta-se a metodologia aplicada a este trabalho, iniciando 

com a identificação das ferramentas utilizadas na pesquisa de referencial teórico e em seguida 

os objetivos destas, na sequência relata-se a empresa foco de toda a problemática trazida. 

Por fim, o terceiro capítulo, com base nas pesquisas bibliográficas efetuadas, 

encontra-se o modelo de gestão de portfólio proposto para call center de relacionamento com 

clientes de empresa de cosméticos.   
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1. Mercado de cosméticos  

2.1.1. Panorama do mercado nacional  

 

 

A economia brasileira desacelerou nos últimos anos, devido ao aumento dos preços, 

elevação do endividamento dos consumidores e um aumento do custo da vida urbana. Mesmo 

assim, isso não impactou o desejo de consumo dos brasileiros (ABIHPEC, 2013).  

Segundo a ABIHPEC (Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, 

Perfumaria e Cosméticos, 2014), nos últimos anos, a Indústria Brasileira de Higiene Pessoal, 

Perfumaria e Cosméticos teve um crescimento de aproximadamente 10% ao ano, tendo 

passado de um faturamento de R$ 4,9 bilhões em 1996 para R$ 38 bilhões em 2013. Este 

crescimento foi bem mais vigoroso que o restante da indústria, sendo que o PIB total cresceu 

3% ao ano e a Indústria Geral 2,2% ao ano.  

Alguns fatores que contribuíram para o crescimento da indústria deste setor são a 

modernização das fábricas, os ganhos de produtividade, o aumento da expectativa de vida, a 

expansão da classe C (DANA, 2013).  

Segundo a ABIHPEC (2014), no Brasil, há 2.470 empresas de produtos de Higiene, 

Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, tendo 20 empresas de grande porte (faturamento líquido 

acima de R$ 100 milhões) que representam 73% do faturamento do setor. Os produtos são 

vendidos por meio de três canais que são distribuição tradicional (atacado e lojas de varejo), 

venda direta (vendas domiciliares por catálogos ou produtos de pronta entrega) e franquias 

(lojas especializadas e personalizadas).   

A figura 1 abaixo ilustra como as empresas do setor estão distribuídas por 

região/estado do Brasil, destacando que a região Sudeste concentra 1.511 empresas, enquanto 

a região Norte possui apenas 41 (ABIHPEC, 2014). 
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Figura 1: Quantidade de empresas de cosméticos por região brasileira.  

Fonte: ABIHPEC, 2014. 

 

De 2004 a 2013, a região que mais cresceu em número de empresas cosméticas, com 

variação de 160%, é o Nordeste. Até o final de 2013, este mercado movimentou mais de R$ 7 

bilhões nesta região brasileira. 80% das residências nordestinas consomem produtos de 

perfumaria. Esta região tem atraído empresas sediadas em regiões Sul e Sudeste do país, por 

visualizarem oportunidades de vendas de produtos para a região e instalação de fábricas para 

o abastecimento Norte e Nordeste e mercados internacionais (FRANQUILINO, 2014).    

A região Norte possui uma defasagem significativa quanto à presença de indústrias 

cosméticas comparada com outras regiões do Brasil. A força desta região está na abundância e 

riqueza de matérias-primas que abastecem grandes empresas nacionais e chamam atenção do 

mercado internacional, como açaí, andiroba, babaçu, buriti, castanha-do-brasil, copaíba, 

murumuru e urucum (FRANQUILINO, 2014). 
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No Centro-Oeste há uma concentração das empresas cosméticas em Goiás, contando 

com 70% das empresas instaladas no município de Aparecida de Goiânia que é o sexto maior 

pólo de produção cosmética no Brasil (FRANQUILINO, 2014). 

O Sul é a segunda maior região do país com indústrias cosméticas, sendo que o 

estado do Paraná reúne o maior número delas. Este estado teve um crescimento de empresas 

voltadas ao apelo da sustentabilidade no setor (FRANQUILINO, 2014).   

O Sudeste se destaca com a região metropolitana de São Paulo e a baixada 

fluminense com aproximadamente 1.500 empresas. Além disso, 63% das multinacionais 

instaladas no país e 38% das maiores empresas privadas estão na capital paulista. A cidade de 

Diadema, a 19 quilômetros de São Paulo, se tornou Pólo de Cosméticos por possuir empresas 

de toda a cadeia produtiva com empresas de cosméticos, matérias-primas, envasamento, 

embalagens (FRANQUILINO, 2014).  

Segundo o estudo “Despesa em maquiagem na Espanha e no resto do mundo 2013”, 

da Escola de Administração de Empresas (EAE), o Brasil ocupa a segunda posição mundial 

em países que mais vendem produtos cosméticos com 409 milhões de unidades vendidas, 

atrás dos Estados Unidos (são os primeiros com 835 milhões) e na frente do Japão (terceiro 

lugar com 333 milhões), Rússia (quarto lugar com 196 milhões) e Reino Unido (quinto lugar 

com 189 milhões) (BOGOTÁ, 2013). 

O mercado brasileiro é o primeiro na categoria perfumaria e desodorantes, segundo 

em produtos para cabelos, masculinos, infantil, banho, depilatórios e proteção solar, terceiro 

em higiene oral e quarto em pele (ABIHPEC, 2013). As brasileiras gastam em média R$ 150 

por mês com produtos de beleza, considerados aliados para elevar a auto-estima.   

A balança comercial dos produtos cosméticos demonstrou crescimento de 10,2% ao 

ano nas exportações e 21% ao ano nas importações no período de 2003 a 2013 (ABIHPEC, 

2014).      

Segundo DANA (2013), os produtos importados possuem um preço muito mais alto 

do que o praticado pelas marcas internacionalmente, devido a alta carga tributária brasileira 

que retém 33% do lucro da empresa em impostos, como PIS, Cofins, ICMS e impostos de 

importação. Além disso, o frete eleva o preço, já que a infra-estrutura brasileira é precária.    
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2.1.2. Principais movimentos globais  

 

 

Na última década, o mercado de cosméticos cresceu 333% na Europa Ocidental, 

314% na América Latina, 299% no Oriente Médio e África, 182% na Europa Ocidental e 

145% na América do Norte, segundo Jaime Concha, presidente do Conselho de Associações 

da Indústria Cosmética Latino-Americana (2013). 

O setor cosmético na América Latina era 30% dos mercados europeus, asiático e 

americano, mas hoje é tão grande quanto o norte-americano e 60% do asiático, movimentando 

US$ 80 bilhões ao ano, conforme números da empresa de consultoria Euromonitor (2013). 

Segundo BOGOTÁ (2013), quem contribui para isso são as brasileiras, venezuelanas e 

chilenas que são as que mais consomem cosméticos. Entre 2006 e 2012, o Brasil e a 

Venezuela são os países que mais cresceram no setor com 146% e 120%, respectivamente. 

Os resultados da indústria cosmética melhoram com as crises econômicas, então, o 

setor é considerado anticíclico. São vendidos no mundo aproximadamente 4 bilhões de 

produtos por ano, como esmaltes, batons, rímeis, bases e pós para o rosto (BOGOTÁ, 2013).  

No ranking das 100 maiores empresas de cosméticos do mundo, segundo site WWD 

(2011), considerando fragrâncias, desodorantes, cuidados com a pele, maquiagens, produtos 

solares, cabelos, e produtos de barbear, 4 são brasileiras que são Natura (14ª), O Boticário 

(32ª), Hypermarcas (35ª) e Niely (56ª). As 20 empresas que aparecem neste ranking são 

L’Oréal (França), Procter & Gamble (EUA), Unilever (Reino Unido/Holanda), The Estée 

Lauder Cos. (EUA), Shiseido Co. (Japão), Avon Products (EUA), Beiersdorf (Alemanha), 

Kao Group (Japão), Johnson & Johnson (EUA), Chanel (França), LVMH Moët Hennessy 

Louis Vuitton (França), Coty (EUA), Henkel (Alemanha), Natura (Brasil), Mary Kay (EUA), 

AmorePacific Group (Coreia do Sul), Groupe Yves Rocher (França), Limited Brands (EUA), 

Oriflame Cosmetics (Suécia), Alticor (EUA). 
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2.1.3. Tendências futuras do segmento 

 

 

No dia a dia de mulheres e homens, o cuidado com o próprio corpo tem conquistado 

cada vez mais espaço. Os itens indispensáveis para um nécessaire aumentaram, pois as 

pessoas estão ficando fora de casa muito mais tempo de seu dia. Além disso, itens que eram 

considerados supérfluos anteriormente, agora são comprados com mais regularidade, devido o 

aumento do poder de consumo (BOLETINS SEBRAE, 2014).  

O mercado de cosméticos é impulsionado por inovação, então, as empresas deste 

setor devem estar sempre pesquisando, desenvolvendo e se reinventando. Os consumidores 

buscam novidades para atender suas necessidades, aumentar a auto-estima e aliviar o estresse 

do dia a dia (ABIHPEC, 2013).  

Os movimentos que devem ser observados para desenvolvimento de novos produtos 

são as tendências de comportamentos para 2014/2015 que são liberdade de design, conexão e 

diversidade de fontes de informações, preocupação com a estética. Há uma busca por 

alternativas mais sustentáveis às comunidades, cria-se algo novo que seja melhor adaptado às 

necessidades das pessoas, valoriza-se serviços regionais. Também há um apelo para que os 

objetos comuniquem ideias, conforme suas aparências, toques e interações. Assim, os 

produtos ganham vida, as formas se tornam macias e arredondadas (ABIHPEC, 2013).  

Há uma grande oportunidade de desenvolvimento de produtos com múltiplas 

funções, já que as pessoas querem usar um produto com diversos benefícios com uso 

facilitado e tempo de aplicação reduzido (ABIHPEC, 2013).        

Outra oportunidade é o consumo de cosméticos pelo público masculino. Nos últimos 

cinco anos, o consumo destes consumidores dobrou de tamanho, sendo US$ 2,3 bilhões em 

2008 e US$ 4,6 bilhões em 2013. No Brasil, os produtos para homens representam mais de 

10% do mercado (SOUSA, 2014).  

No Brasil, em 2014, a indústria de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos deve 

crescer aproximadamente 12% comparado a 2013, atingindo faturamento de quase R$ 43 

bilhões. Os investimentos no mercado cosmético podem chegar a R$ 14 bilhões, sendo R$ 9 

bilhões em marca, R$ 3,5 bilhões em ativos e R$ 1,6 bilhão em pesquisa e desenvolvimento 

(ABIHPEC, 2014). 
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A Associação Brasileira de Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos 

(ABIHPEC, 2014) prevê que o setor corresponderá a 2% do PIB até 2016, sendo que o 

consumo de produtos deve crescer em torno de 5% ao ano até 2015 chegando a R$ 50 bilhões 

com investimento anual das empresas em R$ 20 bilhões.  

Para se relacionar com este público que cresce muito a cada ano, as empresas de 

cosméticos possuem canais de relacionamento com os consumidores, com destaque para os 

call centers que recebem ligações de todos os locais do país ou do mundo para tirar dúvidas, 

resolver problemas ou prestar informações aos consumidores. 

 

 

2.2. Segmento de call center  

2.2.1. Contexto do call center 

 

 

O call center é uma central de atendimento a clientes onde as chamadas são recebidas 

com objetivos ligados às funções de vendas, marketing, serviços ao consumidor, 

telemarketing, suporte técnico, entre outros. Para monitoramento e gravações de ligações 

telefônicas são utilizados softwares que fornecem dados para o melhor gerenciamento dos 

recursos humanos e tecnológicos. Atualmente, é considerado uma ferramenta competitiva, 

sendo que em alguns segmentos pode determinar a própria sobrevivência do negócio 

(MADRUGA, 2014). 

Ele assume um papel estratégico dentro do negócio, pois representa um forte canal 

de relacionamento com os clientes, sendo através dele que os consumidores mantêm um 

contato direto com o negócio, acumulando experiências positivas ou negativas de uma 

organização e representando alto impacto no momento dos clientes decidirem se querem ou 

não manter uma relação com a empresa (MADRUGA, 2014). 

Há grandes centrais de atendimento aos consumidores em todo o mundo, com 

destaque para Índia, China, Espanha e Brasil que possuem empresas com setores internos ou 

terceirizados para este serviço (CARLUCCI, 2014). No Brasil, o setor de contact center 
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representa 68% do PIB (Produto Interno Bruto) de serviços e o coloca como o 7º maior PIB 

de serviços no mundo (ROLFINI, 2013).   

Segundo pesquisa anual realizada pela E-Consulting em 2013, com as 50 maiores 

operadoras de contact center no Brasil e com 813 das 1.000 maiores empresas de diversos 

segmentos, a distribuição das operações de centrais de atendimento está dispersa por todo o 

país, sendo que o Sudeste concentra 58% do mercado, o Sul 19,5%, o Nordeste 12,5%, 

Centro-Oeste 8,7% e o Norte 1,3%.  

O setor de centrais de atendimento brasileiro é uma referencia mundial em qualidade 

das operações e número de colaboradores, sendo o segmento que mais emprega no país com 

quase 2 milhões de pessoas. O maior número de contratações está vinculada aos jovens na 

busca do primeiro emprego (BRAZ, 2014). 

A rotatividade do setor está entre 7 e 15%, impactando os indicadores da operação do 

call center que tem o absenteísmo como um dos maiores desafios. A disponibilidade de força 

de trabalho e alta competitividade entre empresas contribuem para isso (DOMINGOS, 2014).   

Os gastos com salários e encargos representam 75% dos custos totais das centrais de 

atendimento brasileiras (ROLFINI, 2013) que movimentam aproximadamente R$ 40 bilhões 

no ano, incluindo operações terceiras e internalizadas, segundo pesquisa anual realizada pela 

E-Consulting em 2013, com aproximadamente 500 mil funcionários (ROLFINI, 2013). 

Segundo análise da consultoria Frost e Sullivan, há estimativas de que as receitas do mercado 

de contact center crescerá 41% até 2018.  

As maiores empresas de contact center no Brasil por faturamento são Contax, Atento 

e AeC, segundo ranking publicado no site callcenter.inf.br.  

 

 

2.2.2. História do call center 

 

 

Segundo MADRUGA (2014), a história do call Center pode ser dividida em cinco 

fases, que são: 1ª Fase Artesanal (anos 70-80), 2ª Fase Receptiva e SACs (início dos anos 90), 
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3ª Fase Qualidade no Atendimento (final dos anos 90), 4ª Fase CRM e busca pelo nível de 

serviço (anos 2000) e 5ª Fase Integração dos Canais e Redes Sociais (fase atual).   

A 1ª Fase chamada Artesanal ocorreu nos anos 70 e 80 e destacou-se o telemarketing 

ativo voltado para fazer vendas e oferecer produtos pelo telefone. Esta frente de fazer 

campanhas telefônicas foi aberta nos anos 60, quando a empresa Ford fez uma grande ação de 

telemarketing com o intuito de realizar pesquisa sobre preferências dos consumidores. A 

partir dos anos 80, com a influência da crise do Petróleo que impactou na escassez de 

combustível, a questão para o mundo dos negócios era como acessar os clientes de forma 

mais barata do que a visita presencial de um vendedor. Assim, fez crescer uma grande 

oportunidade que eram os negócios realizados à distância e o telemarketing e a mala direta 

passaram a ser utilizados com mais frequência. 

A 2ª Fase chamada Receptiva e SACs ocorreu no início dos anos 90, após a criação 

da Lei de Defesa do Consumidor. Este período foi marcado pela implantação dos primeiros 

SACs (Serviço de Atendimento ao Consumidor) para cumprimento das exigências legais e 

atendimento das reclamações dos clientes a fim de evitar conflitos com o PROCON 

(Fundação de Proteção ao Consumidor). Neste período, utilizava-se uma força de trabalho não 

qualificada, que implicava em baixo nível de qualidade no atendimento e, como 

consequência, um alto grau de insatisfação dos clientes. 

A 3ª Fase chamada Qualidade no atendimento ocorreu no final dos anos 90 que foi 

uma época que os cenários econômicos livres e instáveis apresentavam um maior nível de 

competitividade e as empresas começaram a perceber o grau de importância dos centros de 

atendimento aos clientes. Surgiu um novo perfil de consumo, com clientes mais seletivos, 

exigentes e conscientes, que passaram a correlacionar os mesmos produtos e serviços de 

empresas distintas e mais sensíveis quanto à qualidade do atendimento que estavam 

recebendo. Então, as empresas perceberam que melhorar a qualidade do atendimento passara 

a ser necessário, evitando atritos com os clientes e garantindo uma vantagem competitiva 

temporária diante de seus concorrentes. Foi neste período que surgiu o primeiro Call Center 

no Brasil.  

Outro marco que caracterizou esta fase foi o início do uso mais eficiente das 

tecnologias e equipamentos de telefonia através da implantação dos primeiros DAC's 

(Distribuidor Automático de Chamadas), URA's (Unidade de Resposta Audível), para 
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aumentar a eficiência do atendimento e reduzir os custos das chamadas. Alguns indicadores 

de desempenho, como o nível de serviço, que é concebido pelo tempo decorrido até o 

atendimento da chamada, começaram a ganhar força, já que a rapidez no processo de 

atendimento é um dos fatores de eficiência dos call centers. Inicia-se um processo nas 

empresas de atender seus clientes mais rapidamente e com mais qualidade.  

A 4ª. Fase chamada CRM e busca pelo nível de serviço ocorreu nos anos 2000 

quando o call center recebeu um local de destaque nas organizações, devido aos grandes 

conglomerados financeiros, às privatizações nos setores de telecomunicações e energia, a 

corrida por fidelidade dos clientes e às implementações de CRM. Convergindo voz e imagens 

em múltiplas formas de contato, o contact center se integrou à Internet. O próprio governo 

começou a prestar atenção nessa forma interativa de atender ao cidadão, que elimina filas nas 

agências oficiais. Esta fase também se caracterizou pela integração entre as áreas de 

marketing e a tecnologia da informação com o objetivo de manter o relacionamento com seus 

clientes e potencializar ainda mais o canal de atendimento no processo de fidelização. O 

crescimento da concorrência aliado ao crescimento do volume de ligações levou as 

organizações a buscar o atendimento das solicitações dos clientes com maior rapidez. A partir 

desta fase, o call center tem seu conceito evoluído, passando a ser chamado de "contact 

center" com valores extras para os clientes agregando novas atividades que incluem o 

receptivo e ativo nas funções de vendas, prospecção de novos clientes, suporte a venda e a 

administração, entre outros. 

A 5ª. Fase chamada integração dos canais e redes sociais ocorre atualmente. As 

empresas perceberam que implementando estratégias de marketing de relacionamento 

combinadas com tecnologia de CRM, sendo executadas numa operação de contact center de 

sucesso, poderiam aumentar significativamente a rentabilidade junto a seus clientes. Para que 

as empresas pudessem prosperar diante tanta concorrência, a fidelização dos clientes nas 

centrais de atendimento se tornou obrigatória, construindo relacionamentos de longo prazo 

com os consumidores, objetivando gerar valores extras para eles. Com o crescimento das 

implantações de CRM aliado ao desenvolvimento da internet, os contact centers tiveram 

novas possibilidades para conquistar e fidelizar clientes, com atendimento por chat, redes 

sociais, formulários web e atendimentos blended, tornando o binômio voz-dados essencial. O 

consumidor tem o desejo de contatar as empresas a qualquer hora e de qualquer lugar e espera 

das empresas atenção, independentemente da forma de contato. Se não ficam satisfeitos, os 
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consumidores, ao invés de reclamar para 20, como fazia no início dos anos 2000, passaram a 

contagiar centenas e até milhares de consumidores com o desenvolvimento das redes sociais.  

Para engajar o cliente por meio de uma experiência única, as centrais de atendimento 

atuais devem fazer mais do que receber e realizar ligações ou ter diferentes canais sabendo 

utilizar a tecnologia disponível para aproveitar o crescimento da quantidade de smatphones na 

população (CARLUCCI, 2014). As pessoas buscam atender suas necessidades de interação 

por meio dos smartphones, porque possuem a mobilidade e imediatismo dos telefones 

celulares com habilidades semelhantes às de um computador. Apesar de ser um dispositivo de 

convergência entre os diversos canais de comunicação entre o contact center e os clientes, 

como voz, textos, vídeo, chat, acesso a web, redes sociais, não substituirá o canal de voz, já 

que as pessoas preferem falar com pessoas (SILVEIRA, 2013). Além disso, elas não são todas 

iguais, por isso, é importante oferecer diversas opções de contato, investindo na 

multicanalidade (CARLUCCI, 2014). Uma oportunidade de melhoria é a integração entre o 

canal de voz e a troca de dados, pois quando o cliente navega na aplicação de dados e sente 

necessidade de falar com um atendente é obrigado a abandonar o sistema. Além disso, os 

consumidores mais jovens preferem acessar um aplicativo e indicar seu problema para um 

assistente, então, optar por aplicativos móveis é um caminho para o futuro contact center 

(SILVEIRA, 2013).   

 

 

2.2.3. Diferenças entre call center e contact center  

 

 

Desde os processos de trabalho às tecnologias, as diferenças entre call center e 

contact center podem ser conceituadas não através de uma simples diferenciação, mas como 

resultado da evolução de um setor fundamental para a economia e sociedade (SILVA, 2014). 

O call center envolve um conjunto de recursos, como computadores, equipamentos 

de telecomunicação e agentes, que permitem o fornecimento de serviços via telefone, onde os 

atendentes interagem com os clientes. Com o surgimento de outros canais de relacionamento 

e interação com o cliente (chat, e-mail, web, entre outros), além da necessidade de aumentar a 
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capacidade de respostas das organizações, os call centers tiveram a necessidade de adaptação 

do conceito passando a serem chamados de contact centers (SILVA, 2014). 

O call center cedeu lugar ao contact center, onde toda a forma de contato à distancia 

com o cliente é gerenciada com tecnologia e metodologia de gestão moderna. Seja call center, 

contact center, telemarketing, SAC, centrais de atendimento e muitos outros termos que 

surgiram, o mais essencial é a importância desta área para a empresa e consumidores, ou seja, 

ela é a área de gestão do relacionamento com o cliente (MADRUGA, 2014). 

 

 

2.2.4. Funcionamento e composição de call center 

 

 

No cenário atual cada vez mais globalizado, o contact center não é considerado pelas 

empresas um local apenas operacional, mas sim estratégico que contribui para a diferenciação 

e busca de vantagens competitivas (MADRUGA, 2014).  

A área de call center é composta por diversos componentes, que são os agentes, staff, 

auto-atendimento, treinamento, planejamento e controle, infra-estrutura, telecomunicações e 

tecnologia (MADRUGA, 2014). 

Os atendentes formam a maior parte da central de atendimento, são responsáveis pelo 

atendimento aos clientes e sua rotina diária é de seis horas. Para este grupo ser formado por 

bons profissionais deve-se definir o perfil e habilidades para a seleção adequada, treiná-los a 

respeito dos produtos e serviços com os quais irão atuar, além de técnicas específicas de 

atendimento, estimular as atitudes, desenvolver o trabalho em equipe. Há vários nomes para o 

cargo de atendente de call center, sendo os principais atendente, representante, operador, 

agente, agent, customer care specialist, customer sales representative, telephone sales 

representative, help desk representative (MADRUGA, 2014).  

Segundo o SINTTEL-PR (Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de 

Telecomunicações e Operadores de Mesas Telefônicas no Estado do Paraná), as atividades 

exercidas por atendentes de call center estão em conformidade com a Classificação Brasileira 

de ocupações do MTE Código 4222 e possuem a mesma descrição de telefonistas, tele-
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operadores, monitores de tele-atendimento, operador de rádio chamada, operador de 

telemarketing ativo e receptivo e operador de telemarketing técnico.  

As pessoas que exercem esta função de atendente operam equipamentos, atendem os 

clientes, transferem ligações, cadastram as chamadas recebidas e atendidas, realizam ligações 

locais, nacionais e internacionais, podendo se comunicar na língua portuguesa ou estrangeira. 

Por meio de scripts construídos e planejados para captar, reter e recuperar clientes, os 

atendentes oferecem produtos e serviços, realizam pesquisas, fazem serviços de cobrança, 

prestam serviços técnicos especializados e/ou atendem clientes.   

O staff é representando por supervisores, gerentes de operação e equipes de apoio 

que são responsáveis pelas tarefas estratégicas que são planejamento, comunicação, 

feedbacks, incentivos, aumento do clima favorável, definição das regras da central de 

atendimento, quais as demandas futuras, escalas dos atendentes, além de controlarem o 

cumprimento dos horários, absenteísmo, produtividade, resultados (MADRUGA, 2014).   

O auto-atendimento é representado pela URA (Unidade de Resposta Audível). Como 

uma ferramenta para aumentar a base de conhecimento da companhia, deve aumentar o nível 

de especialidade dos atendentes, facilitando a comunicação entre a empresa e os clientes e 

reduzindo o tempo de resposta da operação (MADRUGA, 2014). 

O treinamento é orientado para aumentar a qualidade de serviço, considerando as 

técnicas de negociação, as informações detalhadas dos produtos e o sistema de atendimento. 

Já por meio de uma abordagem comportamental, envolve técnicas para a excelência no 

atendimento através do desenvolvimento de uma atitude proativa e o papel a ser 

desempenhado pelos colaboradores durante sua jornada de trabalho. Seu objetivo é aumentar 

as habilidades e atitudes para que os atendentes se tornem cada vez mais autônomos, seguros 

e desempenhem sua função com alto grau de envolvimento e baixo estresse. Eles podem ser 

presenciais ou à distância. Todo treinamento deve fazer parte de um plano de 

desenvolvimento para os atendentes, sendo que é indicado reforços ou desenvolvimento de 

novas competências, com intervalo entre eles de no máximo três meses (MADRUGA, 2014).  

A área de planejamento e controle é responsável pelo dimensionamento do call 

center (quantidade de atendentes x quantidade de chamadas recebidas), previsão, monitoração 

e controle de qualidade em busca pela redução de custos e garantia do nível de serviço ao 
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cliente. Além disso, prepara a ampliação dos call centers e gera alertas em caso de desvio de 

padrão de qualidade (MADRUGA, 2014).  

A infra-estrutura.está atenta as necessidades básicas dos colaboradores e clientes e é 

responsável por iluminação, mobiliário, aspectos ergonômicos, segurança, conforto, 

produtividade, refeitório, sala de descompressão, acomodações e espaços internos. 

Desenvolve projetos para otimizar e tornar o local de trabalho mais aderente às pessoas e ao 

aumento de clima do grupo (MADRUGA, 2014).  

As telecomunicações poderiam ser incluídas no item infra-estrutura, mas numa 

central de atendimento este setor é muito importante e deve ser tratado em separado. Ele pode 

ser através de 0800, número local ou nacional e seus desafios são proporcionar rapidez na 

comunicação com o cliente, ampliar a capacidade de armazenamento e processamento de 

pedidos, incrementar a conectividade, otimizar o tráfego das chamadas e garantir a 

comunicação interna entre os colaboradores e externa com os clientes (MADRUGA, 2014).  

A tecnologia proporciona mais segurança para o contato com os clientes, além da 

gestão de todas as informações oriundas desse relacionamento, por meio do armazenamento 

dos dados dos clientes atuais ou cadastramento de novos clientes. Deve também obter rápida 

recuperação e utilização de dados, como planilhas, arquivos de texto, som ou imagem 

(MADRUGA, 2014).  

 

 

2.3. Planejamento e objetivos estratégicos 

 

 

Planejar é descrever as ações escolhidas que poderão direcionar a organização ao 

futuro desejado de uma maneira eficiente, eficaz e efetiva, por meio de metas, políticas 

identificando indicadores de desempenho e conhecendo os fatores críticos de sucesso 

(LUCCA, 2013). É um processo desenvolvido para conquistar uma desejada situação futura 

com efetividade de concentração de recursos e esforços da organização, sendo que antes, 

durante e depois da sua elaboração e implementação pressupõe um processo decisório 

(OLIVEIRA, 2010).     
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Planejamento é diferente de previsão que é ação de analisar quais eventos poderão 

ocorrer com base em probabilidades registradas, diferente de projeção que tendencia o futuro 

conforme o passado, diferente de predição que considera que o futuro será diferente do 

passado e não há nada a ser feito, diferente de resolução de problemas que busca a correção 

de desajustes, diferente de plano que é um documento com informações e atividades 

desenvolvidas no planejamento (OLIVEIRA, 2010). 

A importância da prática sistemática de planejamento é que aumenta a probabilidade 

de alcance dos objetivos, metas e desafios definidos por reduzir as incertezas do processo 

decisório (OLIVEIRA, 2010).    

Há três tipos de planejamento que podem correlacionar-se com níveis de decisão 

numa pirâmide organizacional que são planejamento estratégico, tático e operacional. O 

planejamento estratégico afeta a empresa como um todo e está relacionado com os objetivos 

de longo prazo, o planejamento tático afeta parte da empresa e está relacionado com os 

objetivos de curto prazo. De forma isolada, o planejamento estratégico não é suficiente, pois 

seu foco está nos objetivos de longo prazo e não possui ações mais imediatas que podem ser 

supridas pelo planejamento tático e operacional desenvolvidos e implementados de forma 

integrada (OLIVEIRA, 2010). 

O planejamento estratégico está relacionado com formulação de objetivos e seleção 

de estratégias considerando as condições internas e externas da organização, sendo de 

responsabilidade dos níveis mais altos da empresa (OLIVEIRA, 2010). É um procedimento 

que por meio de análise de alternativas novas baseia a estratégia futura da empresa 

(MÜELLER, 2014).   

As organizações utilizam o planejamento estratégico para (OLIVEIRA, 2010):  

1. Desenvolver planos alternativos para contrabalançar as incertezas;  

2. Focar nos resultados esperados representados por metas, objetivos e desafios;  

3. Melhorar modelo de gestão organizacional; 

4. Facilitar acompanhamento e atuação dos resultados;  

5. Melhorar a identificação de oportunidades no mercado; 

6. Fortalecer a vantagem competitiva empresarial.    
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As principais vantagens do planejamento estratégico são (MÜELLER, 2014):  

1. Aprofundar o conhecimento em relação a empresa, mercado, concorrentes, clientes, 

fornecedores;  

2. Fundamentar as decisões e conseqüentemente tornar o processo decisório mais rápido 

por manter os líderes alinhados;  

3. Direcionar os esforços de todos na mesma direção em relação aos objetivos;  

4. Facilitar a reestruturação da organização, devido mudanças ambientais;  

5. Otimizar a alocação dos recursos financeiros do orçamento.  

O único produto do planejamento estratégico é um conjunto de planos que define o 

futuro da organização e devem ser executados. Estas atividades estratégicas estabelecem 

objetivos e metas, além de se relacionar com o ambiente. Sendo assim, os fatores de sucesso 

da estratégia organizacional é a implementação destes planos que farão a empresa alcançar 

seus objetivos estratégicos e sua visão de futuro (MÜELLER, 2014). 

Os objetivos estratégicos definem os resultados quantitativos e qualitativos 

almejados ao final do ultimo ano de implementação do plano estratégico que contempla a 

perspectiva da organização por cinco anos (BORN, 2009).  

   

 

2.4. Balanced scorecard 

  

 

A habilidade da empresa em alinhar seu ambiente interno, formado pela sua 

estrutura, cultura, recursos, entre outros, ao seu ambiente externo, formado por consumidores, 

fornecedores, economia, sociedade, política, entre outros, considerando a satisfação e 

interesse de seus stakeholders, pode ser conceituado como estratégia organizacional. Para 

operacionalizar esta estratégia há um processo racional que é o planejamento estratégico que 

define os passos a serem realizados para alcançar o objetivo (MARTINS, 2010).  

Atualmente, as organizações competem num ambiente complexo e precisam ter clara 

compreensão de suas metas e como atingi-las (KAPLAN; NORTON, 1997). Uma ferramenta 
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que permite a organização acompanhar seu desempenho financeiro para monitorar e moldar 

sua estratégia, conforme as necessidades é o Balanced Scorecard (BSC) que é formado diante 

quatro perspectivas, sendo financeira, cliente, processos internos e aprendizagem e 

crescimento (MARTINS, 2010). Foi utilizado o termo balanceado porque a visão estratégica 

deveria ser desdobrada nestas quatro áreas chaves (LUCCA, 2013).  

O modelo contábil tradicional se tornou insuficiente para apoiar as empresas para 

controle e atuação de ativos intangíveis, diante aumento da concorrência, valorização de 

capital intelectual, globalização, entre outros. Para suprir esta necessidade, foi criado o BSC 

que mantém as medidas financeiras e inclui fatores intangíveis que impactam o desempenho 

financeiro (KAPLAN; NORTON, 1997). 

Mapas estratégicos são criados pelo BSC a fim de comunicar a estratégia da empresa 

e os processos e sistemas necessários a sua implementação. Por meio de uma representação 

visual, esta ferramenta permite aos colaboradores da empresa perceberem como suas funções 

se conectam com os objetivos gerais da empresa, além das relações entre eles que 

impulsionam o desempenho organizacional. Sendo assim, mostram como iniciativas e 

recursos organizacionais serão convertidos em resultados tangíveis demonstrando as relações 

de causa e efeito entre melhorias especificas e os resultados almejados (KAPLAN; NORTON, 

2000).  

O BSC demonstra um sistema de medição de desempenho composto por indicadores 

de tendência e de ocorrência, financeiros e não financeiros, vinculando a visão estratégica de 

longo prazo ao controle operacional de curto prazo balanceado em quatro perspectivas que 

são norteadas pelos objetivos estratégicos da empresa com relacionamento lógico e coerente 

entre elas, ou seja, há uma relação de causa e efeito onde os resultados alcançados em uma 

perspectiva influenciam o desempenho da outra. Desta forma, a perspectiva financeira 

depende do resultado obtido no mercado/clientes que depende do desempenho da perspectiva 

de processos que depende do desempenho da perspectiva de pessoas. O balanceamento da 

estratégia é determinado por esta relação sinérgica (LUCCA, 2013). O BSC não deve ser 

usado como um sistema de controle e sim como um sistema de informação, comunicação e 

aprendizado (KAPLAN; NORTON, 1997).   

  O mapa estratégico inicia com a perspectiva financeira que objetiva aumentar o 

valor para os acionistas por meio de duas estratégias que são crescimento da receita e aumento 
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da produtividade (KAPLAN; NORTON, 2000). Ela é a meta principal para as medidas e 

objetivos das demais perspectivas (LUCCA, 2013). Os indicadores de desempenho desta 

perspectiva estão correlacionados com o ciclo de vida da empresa que pode ser de 

crescimento, sustentação ou colheita. Além disso, a estratégia empresarial pode ser 

influenciada por três temas estratégicos que impactam esta perspectiva que são crescimento e 

mix de receita que foca aumento da oferta de produtos, de clientes, de mercado, diversificação 

do mix de produtos; redução de custos/aumento de produtividade que foca baixar os custos e 

utilização de ativos que foca a estratégia de investimentos para melhorar o retorno gerado 

(KAPLAN; NORTON, 1997 apud LUCCA, 2013).    

A perspectiva de clientes demonstra a estratégia para a organização se diferenciar 

diante a concorrência propondo valor aos clientes por meio dos atributos dos produtos e/ou 

serviços, relacionamento e imagem da empresa (KAPLAN; NORTON, 2000). Contempla o 

segmento de mercado que a organização competirá e obterá as receitas que contribuirão para 

alcançar os objetivos financeiros, tendo como medidas de desempenho satisfação, fidelidade, 

retenção, captação e lucratividade (KAPLAN; NORTON, 1997 apud LUCCA, 2013).  

A perspectiva de processos internos demonstra como será suportado o alcance dos 

objetivos financeiros e de clientes das duas primeiras perspectivas do BSC. Neste tópico, 

devem ser identificados os processos críticos que devem obter excelência na execução, sendo 

que devem ser monitorados e melhorados os processos existentes, além de criados novos que 

atendam os objetivos de clientes e financeiros (LUCCA, 2013). 

A perspectiva do aprendizado e crescimento demonstra a estratégia para conservar e 

renovar as capacidades e competências organizacionais. Por meio de treinamento das pessoas, 

alinhamento entre procedimentos e aperfeiçoamento dos sistemas de informação, a empresa 

gera crescimento e melhoria na infraestrutura a longo prazo. Para gestão de desempenho desta 

perspectiva, as medidas são satisfação, retenção e produtividade de colaboradores (KAPLAN; 

NORTON, 1997 apud LUCCA, 2013). 

   O objetivo do mapa estratégico é apoiar as empresas a visualizarem suas estratégias 

de forma integrada, sistemática e coesa (KAPLAN; NORTON, 2000). O BSC é um sistema 

de gerenciamento estratégico e não apenas para medição de desempenho, pois identifica 

processos estratégicos críticos, além de monitorar os resultados organizacionais (KAPLAN; 

NORTON, 1997 apud LUCCA, 2013). Para a construção do BSC, primeiramente se deve 
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traduzir e implementar a visão estratégica para posteriormente transmitir para toda a empresa 

os objetivos e medidas de resultados. Na seqüência, são estabelecidas metas e alinhadas as 

iniciativas para no fim se buscar crescimento de toda organização devido aprendizado 

estratégico (LUCCA, 2013).      

O Balanced Scorecard pode ser usado para (KAPLAN; NORTON, 1997): 

1. Comunicar a estratégia para toda organização;  

2. Esclarecer e obter concordância em relação à estratégia; 

3. Identificar e obter alinhamento das frentes de atuação estratégicas; 

4. Alinhar objetivos estratégicos com orçamento e metas de longo prazo;  

5. Aperfeiçoar a estratégia com base no conhecimento adquirido; 

6. Solucionar a lacuna que existia entre desenvolvimento e formulação da estratégia e sua 

implementação. 

O BSC pode ser usado para integração do processo de orçamento operacional e 

planejamento estratégico, já que as organizações devem alinhar seus recursos financeiros e 

físicos à estratégia corporativa. Para isso, devem estabelecer metas de superação, ou seja, os 

indicadores aceitos e entendidos pelos colaboradores terem metas desafiadoras e ambiciosas 

estabelecidas para os próximos três a cinco anos que se alcançadas transformarão a 

organização. A ferramenta facilita a aceitação das metas agressivas porque demonstra as 

relações de causa e efeito que melhora o desempenho de indicadores integrados e não apenas 

deles isolados. Para solucionar a lacuna que existe entre as metas de superação e o status atual 

dos indicadores de desempenho serão estabelecidas prioridades de investimento em ações, 

iniciativas ou projetos a serem implementados. Aqueles que não tiverem impacto em um ou 

mais objetivos do BSC serão eliminados das opções de investimento. Geralmente, as 

iniciativas são gerenciadas de forma independente pelos departamentos organizacionais, de 

forma dissociada dos indicadores estratégicos. O próximo passo é avaliar as oportunidades de 

sinergia entre os departamentos onde uma ação seja reforçada e haja compartilhamento das 

melhores praticas, ou seja, identificar e explorar as iniciativas que envolvam mais de uma área 

organizacional para economias de escopo e escala. Para fechar este ciclo, devem vincular a 

alocação de recursos e orçamentos anuais ao planejamento estratégico com marcos de 

referencia de curto prazo que estarão no balanced scorecard (KAPLAN; NORTON, 1997).  

A tradução da estratégia e da visão organizacional em indicadores e objetivos para 

serem comunicados interna e externamente a empresa é materializado no BSC, porém para 
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não serem metas intangíveis e distantes, recursos e iniciativas estratégicas e significativas  

devem ser direcionados para a execução destes objetivos com marcos de referencia de curto 

prazo. Desta forma, a visão organizacional é realizada com compromisso e responsabilidade 

(KAPLAN; NORTON, 1997).     

     

 

2.5. Projetos em call center 

 

 

Para transformar o atendimento de um call center numa central de relacionamento 

não basta apenas resolver os problemas dos clientes, pois é necessário ter uma visão 

estratégica da jornada do cliente com a empresa, envolvendo-o para que ele perceba o 

diferencial desta organização e sinta prazer em receber um contato dela (CARLUCCI, 2014). 

As empresas buscam a melhoria efetiva de seus processos e produtos com o objetivo 

de fidelizar seus clientes. Para isso, elas têm elaborado formas e atividades que garantam a 

efetividade deste processo de melhoria, onde consumidores, clientes internos e externos, 

colaboradores agregam valor ao processo, produto e/ou serviço alinhados com a estratégia e 

identidade da organização (FERREIRA, 2010).     

Segundo MADRUGA (2014), diagnosticar e implementar melhorias em um call 

center são tarefas difíceis, devido o número de pessoas envolvidas e complexidade de 

execução. Para planejar e executar um projeto de otimização desta área, a fim de elevar a 

qualidade do atendimento e o nível de serviço com sucesso, deve-se direcionar projetos em 

uma ou mais das seguintes frentes de trabalho: planejamento e controle, gestão de contrato de 

outsourcing, relatórios gerenciais, planejamento orçamentário, monitorias de auditorias de 

qualidade, processos, comunicação, recursos humanos, infra-estrutura e tecnologia.  

Planejamento e controle tem foco em planejamento da demanda (volume de 

chamadas recebidas, atendidas, abandonadas), dimensionamento (quantidade de pessoas 

necessárias para atender o volume de chamadas recebidas), fatores considerados para previsão 

de demandas no ativo e receptivo, controle de tráfego (chamadas atendidas x quantidade de 
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pessoas disponíveis para atendimento, nível de serviço), estratégia de acesso e roteamento das 

chamadas na central de atendimento.  

Gestão de contrato de outsourcing foca em estratégias de terceirização da operação, 

principais cláusulas dos contratos com empresas terceiras.  

Relatórios gerenciais possuem foco na construção de indicadores de desempenho, 

indicadores de agências reguladoras, perfil das chamadas, análises que podem ser feitas para 

diagnóstico e identificação de gaps para atuação.  

Planejamento orçamentário foca em itens de investimento, composição de custos da 

central de atendimento e áreas de suporte, estratégias de precificação dos serviços prestados.  

Monitorias de auditorias de qualidade têm foco no processo de monitoria das 

ligações atendidas pelos atendentes, definição de volumetria e amostra a ser avaliada, 

definição dos objetivos das monitorias e atuação sob os resultados obtidos.  

Processos foca na estratégia de mapeamento de processos, implementação do should 

be dos processos, árvore de URA contemplando o desenho das opções aos clientes e 

direcionamento das chamadas para os atendentes, interface com outras áreas da empresa 

representando o call center para desdobrar as alterações no atendimento como uma das frentes 

dos projetos.  

Comunicação possui foco em scripts de atendimento, fraseologias a serem utilizadas, 

ferramentas de apoio ao atendimento, materiais de comunicação interna, endomarketing, 

desenho de matriz de relacionamento e telas de atendimento.  

Recursos humanos foca em desenho e análise de perfil, formas de recrutamento e 

seleção, ferramentas de capacitação e treinamento, formulação de plano de desenvolvimento, 

desenho de estrutura organizacional, estudos de fatores motivacionais. 

Infra-estrutura tem foco na reformas de espaços físicos, garantia de ergonomia, 

estruturas das PAs (postos de atendimento composta por mesas, equipamentos e cadeiras de 

cada atendente), atendimento a norma NR17, estruturação de layouts das estruturas físicas. 

Tecnologia foca em implementação e melhorias nas ferramentas de URA, URA de 

reconhecimento de voz, roteamento de chamadas, discador power e preditivo, work force 

management, call monitoring, web colaboration, call completion, CRM, atendimento de redes 



30 

 

sociais. A automatização do atendimento com recursos de inteligência artificial ou robôs é 

capaz de eliminar filas de espera, aumentando a taxa de retenção e satisfação dos clientes, o 

retorno sobre o investimento para os acionistas e reduzindo custos. A alta velocidade de 

crescimento das ferramentas de informação e capacidade de processamento proporcionam 

dificuldade ao mercado de call center para acompanhá-lo.   

Um exemplo de ferramenta inovadora para entender as necessidades do cliente e 

entregar o serviço de acordo com suas expectativas ou superá-las é a solução speech analytics 

(análise de discurso) que captura a voz do cliente e interpreta de forma automatizada o texto 

da chamada. Com isso, há possibilidade de identificar problemas, o motivo da ligação e 

direcionar o melhor atendimento com base nas análises destes atendimentos (CHIECO, 2013). 

As frentes tecnológicas mais atuais que merecem atenção e discussão estratégica de 

executivos são SelfApps, Collaborative Clouds, RTU (read to use) Data, Entreprise 

Multichannel Enabling, Humanweb, Consumer Driven Organizations e MCC (Mobility 

Converge and Collaboration), segundo a E-Consulting Corp, através de seu laboratório de 

pesquisas e análises de tecnologia TechLab.  

Há tendência das ferramentas de gestão do call center migrarem cada vez mais para a 

nuvem, pois é contratada em forma de serviço sem a necessidade da empresa imobilizar 

recursos em software, hardware e suporte de TI, possibilitando inovação na gestão do 

relacionamento com clientes, segundo pesquisa realizada pela Ventana Research. 

Diante a restrição de recursos financeiros e de pessoas, com estes inúmeros projetos 

de desenvolvimentos e melhorias dos contact centers para se adaptarem as necessidades do 

mercado e as exigências dos consumidores, tornando-se um canal de relacionamento com os 

clientes cada vez melhor, as empresas precisam de ferramentas para apoia-los na priorização 

das frentes de trabalho, como gerenciamento de portfólio de projetos.  

 

 

2.6. Gerenciamento de portfólio de projetos  

2.6.1. Gerenciamento corporativo de projetos 
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Atualmente, as empresas estão sendo cada dia mais desafiadas pelo mercado, devido 

às mudanças que ocorrem constantemente. Globalização, economia, redução de custos, foco 

no cliente, competitividade, era da informação são alguns dos itens que afetam diretamente o 

mundo corporativo. Para acompanhar estas mudanças, as organizações devem promover 

transformações com foco em crescimento, inovação e maximização de recursos para trazer 

para o presente o futuro desejado (MUSSAK, 2010).  

Não é suficiente evoluir em um ou outro setor, neste mundo veloz e competitivo, e 

sim crescer nos setores considerados estratégicos para a organização. Esta prática deve estar 

alinhada com as estratégias da empresa, ou seja, a organização deve definir os caminhos a 

serem seguidos, com razoável margem de segurança (PRADO, 2009).  

Para atender a estratégia de negócios da empresa são definidas metas ou objetivos 

estratégicos, considerando os stakeholders (equipes internas, clientes, concorrentes, 

acionistas, fornecedores) e a identidade organizacional (missão, visão e valores). 

Posteriormente a esta definição, são identificadas as iniciativas estratégicas que farão as metas 

serem conquistadas.    

Os projetos e programas são os meios de tornar as iniciativas estratégicas em 

realidade, ou seja, cada projeto está associado a uma meta. Após definir como conseguir 

alavancar vantagem competitiva por meio de projetos, a organização terá que administrar os 

recursos que são limitados, ou seja, os valores financeiros e as pessoas capacitadas para 

conduzir as demandas.  

Para apoiar nestas decisões uma ferramenta é o gerenciamento corporativo de 

projetos que pode ser conceituado como:  

 

 

 “Gerenciamento de Projetos Organizacional ou Corporativo é o gerenciamento 

sistemático de projetos, programas e portfólios de forma alinhada com o 

atingimento das metas estratégicas.” (PRADO, 2009, p.28) 
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O termo gerenciamento de portfólio de projetos tem sido usado com o mesmo 

significado que gerenciamento corporativo de projetos. A figura 2 demonstra um resumo 

deste processo de formulação e alinhamento estratégico. 

 

Figura 2: Alinhamento estratégico ocorre após a formulação estratégica.  

Fonte: PRADO, 2009, p.48.  

 

 

2.6.2. Conceito de gestão de portfólio  

 

 

Portfólio é um conjunto de projetos ou programas que a empresa está planejando ou 

deve implementar, ou seja, é um mapa visível dos projetos. Todos os projetos da empresa 

devem estar no portfólio, sendo os trabalhos em andamento, os planejados que ainda não 

iniciaram e ações do tipo não-projeto. Eles são listados por data e valor e agrupados para 

facilitar o efetivo gerenciamento das iniciativas que estão ligadas aos objetivos estratégicos da 
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organização. Eles não são necessariamente interdependentes ou diretamente relacionados e 

podem estar espalhados por toda a organização.  

O tema portfólio é discutido nas empresas antes de iniciar o projeto, ou seja, no 

momento das ideias e propostas de projetos ou programas corporativos para iniciativas futuras 

(SAMPAIO; HERSZON, 2012 apud BARCAUI, 2012). O portfólio de projetos não é um fim 

e sim um meio com uma lista de trabalhos potenciais, sendo uma ferramenta que as equipes 

de projetos e gerentes usam para fazer as definições de quais projetos devem ser investidos 

recursos e iniciados neste momento, quais devem ser finalizados agora, quais devem ser feitos 

futuramente e o que não deve ser realizado. Ele é usado para que os gerentes tenham certeza 

que de estão investindo recursos da organização nos projetos mais valiosos, ou seja, mais 

estrategicamente importantes. Ele avalia o desempenho e as implicações nos estudos de 

viabilidade, fiscalizando o andamento da carteira atual de projetos e se um determinando 

projeto não demonstrar que vai conseguir entregar o prometido ou não está mais relacionado 

com o objetivo estratégico da organização, poderá ser revisto ou cancelado.     

Os componentes do portfólio devem ser quantificáveis, pois eles serão medidos, 

ranqueados e priorizados. Eles serão parte do portfólio após serem identificados, selecionados 

e avaliados/aprovados (PMI, 2012).  

Um guia com as melhores práticas de gestão de portfólio editado pelo PMI menciona 

que: 

 

 

“Um portfólio existe dentro de uma organização e consiste em um conjunto de 

componentes ativos e iniciativas planejadas ou futuras. Portanto, portfólios não 

são temporários como projetos ou programas, e uma organização pode possuir 

mais de um portfólio, cada um tratando de áreas ou objetivos de negócio 

específicos. Gestão de portfólio é a gestão centralizada de um ou mais 

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

controle de projetos, programas e outros trabalhos relacionados para atingir 

objetivos específicos de negócios estratégicos. A principal meta da gestão de 

portfólio é maximizar o valor do portfólio, por meio da análise dos projetos e 

programas candidatos à inclusão no portfólio e da exclusão oportuna de 

projetos que não atendam aos objetivos estratégicos da organização.” (PMI, 

2008b apud SAMPAIO e HERSZON, 2012, p.594) 
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A execução de projetos em andamento também é gerenciado no portfólio para 

revisão e informação do andamento dos portfólios e mudanças estratégicas. A revisão é 

realizada sob indicadores de performance divulgados em relatórios para garantir o 

alinhamento estratégico das iniciativas e a efetiva utilização dos recursos. Quanto às 

mudanças estratégicas, o intuito é proporcionar ao gerenciamento de portfólio aptidão para 

responder as alterações na estratégia. O responsável pelo gerenciamento do portfólio deve 

estar atento às oscilações do mercado e movimentações da concorrência, juntamente com o 

acompanhamento do portfólio (PRADO, 2009).   

A tomada de decisão é muito dinâmica na gestão de portfólio, devido às 

características de incerteza, informação variável, oportunidades dinâmicas, múltiplas metas, 

interdependência entre projetos (SAMPAIO; HERSZON, 2012 apud BARCAUI, 2012). A 

lista de projetos ativos é constantemente atualizada e revisada, onde projetos podem ser 

acelerados, interrompidos, colocados em espera para a equipe ser realocada em outros 

projetos (COOPER et al., 1999 apud BARCAUI, 2012).  

A característica essencial do gerenciamento de portfólio é garantir que os projetos 

gerenciados trarão valor a empresa, são selecionados e conduzidos dentro da capacidade da 

empresa, tem a responsabilidade atribuída a alguém que garante que os benefícios de cada 

projeto serão realizados. Enfim, proporcionando a correta seleção de projetos, seu grupamento 

em programas e acompanhamento sob a ótica dos negócios traz um dinamismo ao 

planejamento estratégico das empresas.  

  

 

2.6.3. Importância do gerenciamento de portfólio 

 

 

Os executivos da empresa, por meio de definição e articulação dos objetivos e 

propósitos estratégicos, determinam a estratégia da organização. Esta estratégia 
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organizacional deve estar inserida no processo de gerenciamento de portfólio de projetos para 

garantir que os projetos irão contribuir para o alcance dos objetivos estratégicos, desta forma 

ele é um elo entre a carteira de projetos e a estratégia da organização.  

O gerente de portfólio deve reportar a performance mencionando o quanto da 

estratégia organizacional planejada foi implementada.  

Desta forma, o primeiro passo para implementar gerenciamento de portfólio de 

projetos é garantir que há uma estratégia corporativa, ou seja, a missão da empresa deve ser 

aplicada como direção organizacional que está expressa como estratégia traduzida em 

objetivos organizacionais que serão conquistados por meio de projetos apropriados e 

específicos (WIDEMAN, 2004).      

O gerenciamento de portfólio de projetos é importante para apoiar nas decisões 

certas para conquistar produtos valiosos que atendam as necessidades dos clientes 

(ROTHMAN, 2009). É um processo que habilita os executivos da empresa a tomarem 

decisões eficientes em relação aos projetos que materializarão os objetivos estratégicos, evita 

que sejam aprovados projetos errados, de risco excessivo, que utilizam recursos além das 

disponibilidades.   

Ele apoiará nas seguintes decisões (ROTHMAN, 2009):  

1.  Quando comprometer-se com um projeto de desenvolvimento de novos produtos;  

2.  Quando é hora de finalizar um projeto e liberar a equipe para outro trabalho;  

3.  Quando transformar um projeto em uma nova proposta;  

4.  Quando for difícil decidir entre dois projetos, o portfolio é uma ferramenta visual que 

ajuda a negociar quais projetos devem ser feitos em qual momento.  

O gerenciamento de portfólio monitorará e validará componentes relativos a (PMI, 

2008):  

1.  Alinhamento com a estratégia corporativa;  

2.  Viabilidade de fazer parte do portfólio de projetos da empresa, baseado em indicadores 

de performance e um nível aceitável de risco;  

3.  Relacionamento com outros componentes do portfólio; 

4.  Recursos disponíveis e prioridades do portfólio;  
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5.  Adições e exclusões de projetos do portfólio. 

Quando as empresas não possuem gestão de portfólio de projetos, precisam tomar 

decisões sem informações suficientes, as equipes ficam sobrecarregas de trabalho porque não 

há priorização de projetos, há mais projetos competindo pelos recursos limitados e os 

escolhidos pelas gerencias podem ser por razões diferentes do que seriam pelos executivos, há 

mais projetos inacabados e poucos concluídos, são priorizados os projetos emergenciais.  

Gerenciar portfólio de projetos não é fácil, mas é necessário. Todos na empresa 

independente da posição que ocupem devem conhecer de portfólios para juntar seu trabalho, 

organizá-lo, apoiar a avaliar cada parte do trabalho contra outros e estar apto para dizer não 

para mais trabalho. Desta forma, conseguirão balancear a quantidade de trabalho versus 

recursos disponíveis para atuar e concluir.  

 

 

2.6.4. Processos do gerenciamento de portfólio 

 

 

 O gerenciamento de portfólio possui alguns processos que devem ser realizados 

para se definirem quais projetos e/ou programas vão materializar a estratégia organizacional. 

(PRADO, 2009). A seleção dos projetos e/ou programas é responsabilidade da gestão sênior 

da empresa que atuam em diferentes departamentos. Estes executivos formarão um comitê 

que definirá quais iniciativas vão materializar os objetivos estratégicos da organização. Os 

critérios de seleção podem ser retorno financeiro, análise de custo x benefício, análise 

econômica, análise de fluxo de caixa ou payback, sensibilidade ao risco, contribuição para 

imagem da empresa (WIDEMAN, 2004).   

 Os processos são identificação, categorização, avaliação, seleção, priorização 

dos componentes, balanceamento e autorização para execução (PRADO, 2009).  

A identificação dos componentes tem como objetivo criar uma lista com os projetos 

e/ou programas novos e em andamento que deverão ser gerenciados pelo gerenciamento de 

portfólio (PRADO, 2009). As entradas deste processo são plano estratégico, definição dos 

componentes, descrições chaves dos componentes, histórico de tudo que existe dos 
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componentes, propostas de novos componentes e as saídas são lista de componentes, 

descrições chave de cada componente e lista dos componentes rejeitados (PMI, 2008).    

A categorização dos componentes tem como objetivo agrupar os projetos e/ou 

programas em grupos ou categorias que permitam aplicar filtros e critérios nos próximos 

processos (PRADO, 2009). As categorias podem ser definidas conforme o planejamento 

estratégico da empresa (ALMEIDA, 2011 apud BARCAUI, 2012). Os projetos de uma 

categoria específica possuem objetivos comuns mesmo que tenham origens organizacionais 

diferentes. Com este processo há possibilidade dos investimentos e riscos da empresa serem 

balanceados em todas as metas estratégicas e categorias (KRAUSE, 2012 apud BARCAUI, 

2012). As entradas deste processo são lista de componentes, descrições chave de cada 

componente, definições das categorias e plano de gerenciamento de portfólio e a saída é lista 

de componentes categorizados (PMI, 2008).    

A avaliação dos componentes tem como objetivo avaliar os projetos e/ou programas 

para apoiar a tomada de decisão realizada no próximo processo (PRADO, 2009). Todas as 

informações quantitativas e qualitativas dos projetos devem ser coletadas para poder compará-

los (ALMEIDA, 2011 apud BARCAUI, 2012). Para apoiar o processo seguinte, são criados 

documentos, quadros, gráficos e recomendações (KRAUSE, 2012 apud BARCAUI, 2012). As 

entradas deste processo são plano estratégico, lista de componentes categorizados e descrições 

chave de cada componente e as saídas são lista de componentes avaliados, nota de avaliação 

de cada componente, representações gráficas e recomendações do processo de avaliação 

(PMI, 2008). 

A seleção dos componentes tem como objetivo definir a lista de projetos e/ou 

programas que serão gerenciados no portfólio, conforme o processo de avaliação recomenda 

(PRADO, 2009). Neste processo se define o grupo de projetos que compensam investir e deve 

conter somente aqueles que estão alinhados com a estratégia da empresa, além de atingirem 

certos critérios. Há possibilidade de projetos desnecessários serem incluídos no portfólio, se 

os processos de avaliação e seleção não forem bem conduzidos. Conseqüentemente, 

prejudica-se a condução de projetos importantes, além de sobrecarregar os recursos 

desnecessariamente (KRAUSE, 2012 apud BARCAUI, 2012). As entradas deste processo são 

plano estratégico, lista dos componentes avaliados, nota de avaliação de cada componente, 

representações gráficas, recursos organizacionais e recomendações do processo de avaliação e 
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as saídas são lista de componentes categorizados, avaliados, selecionados e rejeitados e as 

recomendações do processo de seleção (PMI, 2008).  

A priorização dos componentes tem como objetivo colocar os projetos e/ou 

programas em ordem de importância, conforme sua categoria aplicada no processo de 

categorização, sendo que além de seqüenciar as categorias, definem o prazo de investimento 

que pode ser curto, médio ou longo prazo, qual o perfil de risco x retorno do investimento e o 

foco da empresa que pode ser fornecedor, cliente ou interno (PRADO, 2009). Neste processo, 

os projetos são ranqueados em cada uma das categorias definidas anteriormente (ALMEIDA, 

2011 apud BARCAUI, 2012). As entradas deste processo são lista de componentes 

selecionados e as recomendações do processo de seleção e as saídas são lista de componentes 

priorizados dentro de cada categoria estratégica e documentos de apoio da lista de 

componentes priorizados (PMI, 2008).  

O balanceamento tem como objetivo criar um conjunto de projetos e/ou programas 

que possuem maior potencial de juntos atingirem os objetivos estratégicos (PRADO, 2009). 

Este processo apóia o planejamento e alocação dos recursos conforme diretriz estratégica com 

o intuito de maximizar os resultados alcançados com o portfólio (ALMEIDA, 2011 apud 

BARCAUI, 2012). As entradas deste processo são lista de componentes priorizados dentro de 

cada categoria estratégica, critérios do gerenciamento de portfólio, métricas de desempenho 

do gerenciamento de portfólio, restrições de capacidade, recomendações do rebalanceamento 

de portfólio e registro de riscos do portfólio e as saídas são lista de componentes aprovados no 

portfólio, lista máster atualizada e alocações atualizadas dos componentes aprovados no 

portfólio (PMI, 2008).    

A autorização tem como objetivo comunicar as decisões do processo de 

balanceamento e direcionar os recursos solicitados nos business cases dos projetos e/ou 

programas para executá-los (PRADO, 2009). As entradas deste processo são lista de 

componentes aprovados no portfólio, requerimentos de financiamento dos componentes, 

requerimentos de recursos dos componentes, lista de componentes desativados e terminados e 

as saídas são atualizações nos históricos dos componentes ativos, atualização das expectativas 

dos componentes, financiamentos e exceções aprovadas dos componentes, alocações de 

recursos e exceções aprovadas dos componentes, componentes excluídos, marcos do portfólio 

(PMI, 2008).  
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Como processos de monitoramento e controle, há revisão e informação que tem 

como objetivo capturar indicadores de desempenho, construir relatórios, revisar o portfólio de 

projetos e/ou programas freqüentemente e mudança estratégica que tem como objetivo fazer 

com que o gerenciamento de portfólio responda as alterações na estratégia organizacional 

(PRADO, 2009). Mudanças significativas na estratégia da empresa impactam na 

categorização e priorização dos projetos que exige um novo balanceamento das iniciativas do 

portfólio (KRAUSE, 2012 apud BARCAUI, 2012). As entradas do processo de revisão e 

reporte do desempenho do portfólio são dados dos componentes, dados da capacidade e 

alocação dos recursos, restrições ambientais, padrões, controles e restrições de governança 

organizacional, critérios de avaliação e seleção, indicadores de performance atualizados, 

estratégia e objetivos estratégicos, critérios de gerenciamento de portfólio e as saídas são 

diretrizes em relação aos componentes, recomendações de rebalanceamento do portfólio, 

recomendações para o negócio, critério de seleção redefinido, indicadores de performance 

atualizados e reporte do atingimento dos objetivos estratégicos. As entradas do processo de 

monitoramento são revisão e reporte do portfólio e plano estratégico atualizado e as saídas são 

novos critérios (PMI, 2008).       

A figura 3 abaixo demonstra o fluxo dos processos de gerenciamento de portfólio, 

conforme sua seqüência de ocorrência:  
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Figura 3: Processos de gerenciamento de portfólio de projetos.  

Fonte: PMI, 2008, p.36, traduzido pela autora.  

 

 

2.6.5. Modelos de gerenciamento de portfólio 

 

 

Portfólio de projetos não é uma coleção de iniciativas a serem realizadas e/ou em 

andamento na organização, mas sim projetos selecionados que são complementares e formam 

um conjunto lógico no portfólio. Para isso, as organizações precisam de métodos, ferramentas 

e processos para apoiá-las na avaliação dos riscos e desafios, visualização das perspectivas e 

seleção dos projetos certos a serem realizados para concretizar seus objetivos estratégicos 

(DYE e PENNYPACKER, 2003 apud BARCAUI, 2012).  

Como os projetos são ativos financeiros nas empresas, devem-se ter modelos de 

gerenciamento de portfólio para conseguir maximizar a relação retorno x risco que 
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contemplam critérios para avaliar e ponderar os componentes candidatos ao portfólio da 

empresa (COSTA, 2012 apud BARCAUI, 2012).  

Para gerenciar o portfólio, todos os processos devem ser considerados, sendo 

identificação, categorização, avaliação, seleção, priorização, balanceamento, autorização. 

Porém, os itens mais críticos para definição dos critérios são para selecionar, priorizar e 

balancear.  

Alguns possíveis modelos de métodos são econômicos, econômicos - probabilísticos, 

de pontuação, comportamentais, otimizações matemáticas, mapeamentos e sistemas de apoio 

a decisão (COOPER et al., 2001 apud BARCAUI, 2012).  

Modelos econômicos tratam projetos como investimento convencional, tendo como 

possibilidades de avaliação o retorno de investimento (ROI), período de payback, fluxos de 

caixa descontado, análise de break-even, taxa interna de retorno (TIR) e valor presente líquido 

(VPL). Para seleção, uma ou mais destas métricas escolhidas seriam aplicadas a todos os 

projetos do portfólio e comparados a um valor critério que seria definido como linha de corte 

e os que estivessem abaixo deste valor seriam projetos rejeitados. Para priorização, os projetos 

seriam ordenados de forma decrescente, conforme os valores do critério utilizado e os 

recursos seriam alocados até serem esgotados, sendo que os projetos onde não houvesse 

recursos seriam cancelados ou ficariam na espera de disponibilidade dos recursos (COOPER 

et al., 2001 apud BARCAUI, 2012).       

Modelos econômicos – probabilísticos incluem grau de incerteza nas avaliações 

econômicas tendo possibilidades de avaliação modelos probabilísticos, como análise de 

árvore de decisão, simulação de Monte Carlo, o valor monetário esperado, o valor comercial 

esperado, a teoria das opções reais e o índice de produtividade (COSTA, 2012 apud 

BARCAUI, 2012).    

Modelos de pontuação consideram avaliações subjetivas de julgamento e ponderação 

utilizando critérios definidos pela organização, como lucratividade, potencial de novos 

negócios, alinhamento estratégico, agregação de conhecimento, facilidade de 

desenvolvimento, sendo que os executivos classificam os projetos com seu grau de 

importância e prioridade. Os projetos do portfólio recebem a pontuação e são comparados a 

um valor critério que seria definido como linha de corte e os que estivessem abaixo deste 
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valor seriam projetos rejeitados. Para priorização, os projetos seriam ordenados de forma 

decrescente, conforme a pontuação recebida (COSTA, 2012 apud BARCAUI, 2012).    

Modelos comportamentais consideram técnicas para direcionar o senso comum sobre 

o problema e a decisão a ser tomada, diante vários critérios e opções, através de 

seqüenciamento de prioridades, como comparação aos pares, Delphi modificado, Q-sorting, 

AHP – Analytic Hierarchy Process, entre outros métodos de análise multicritérios (COSTA, 

2012 apud BARCAUI, 2012).     

Modelos de otimizações matemáticas são utilizações de rotinas matemáticas que 

buscam soluções ótimas para maximizar uma função objetivo diante restrições estabelecidas, 

como pessoas, capital, tempo, para um conjunto de projetos, como teoria dos jogos, 

programação linear, teoria das probabilidades, buscas heurísticas e metaheurísticas (COSTA, 

2012 apud BARCAUI, 2012).   

Modelos de mapeamentos apresentam representações de projetos em gráficos, como 

diagramas de bolhas demonstrando adequação aos objetivos da empresa, retorno de um 

projeto, benefícios em relação à probabilidade de sucesso, importância estratégica, capital 

requerido, tempo para finalizar, durabilidade da vantagem competitiva, tecnologias utilizadas 

(COSTA, 2012 apud BARCAUI, 2012).   

Modelos de sistemas de apoio a decisão é um sistema de informação para apoio a 

decisão de um problema baseado em computador utilizando dados e permitindo insights para 

a decisão (COSTA, 2012 apud BARCAUI, 2012).   

Além dos modelos expostos acima, pode-se utilizar a moderna teoria do portfólio que 

é uma abordagem que considera o portfólio um conjunto de ativos onde os pesos dados aos 

projetos são determinados pela proporção de recursos financeiros investidos, sendo que seu 

objetivo é definir quais projetos devem fazer parte do portfólio para que o retorno seja 

maximizado e o risco minimizado. Os principais conceitos deste método são risco, correlação 

entre os projetos e diversificação onde o risco do portfólio seja menor que a soma dos riscos 

dos ativos isoladamente (MARKOWITZ, 1952 apud BARCAUI, 2012).  

Outro modelo seria aplicar proposta técnica de seleção de portfólios com base em 

quatro processos que são (COSTA, 2012 apud BARCAUI, 2012):  

1. Caracterizar o problema (caracterizar projetos candidatos e os riscos): projetos são 

identificados com informações de custos e retorno esperado trazidos a valor presente líquido e 
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caracterizados com o registro dos riscos que os afetam com probabilidade de ocorrência e 

impacto gerado ao projeto caso ele ocorra.   

2. Definir alternativas de solução (definir relações entre os projetos e os portfólios 

alternativos): definir relações entre os pares de projetos, sendo que podem ser dependentes 

tendo que fazer parte do mesmo portfólio, mutuamente exclusivos não precisando estar num 

mesmo portfólio ou independentes quando não possuem nenhum relacionamento. Com estas 

relações definidas, podem-se definir possíveis portfólios.  

3. Analisar as alternativas de solução (definir cenários de risco e calcular informações de 

portfólio): criar os possíveis cenários de riscos que podem ocorrer com todos os projetos para 

avaliar os retornos deles frente às incertezas e calcular os retornos esperados, custos, índices 

de desempenho e riscos de todos os portfólios alternativos definidos no processo anterior.  

4. Tomar decisão (criar fronteira eficiente e definir portfólio): representar graficamente o 

retorno e risco de cada portfólio alternativo para visualizar todas as alternativas e compará-los 

buscando otimizar retornos x riscos e definir o portfólio mais adequado a organização, 

conforme objetivos estratégicos, perfil de apetite ao risco do decisor, tipo de fluxo de caixa, 

custos de desenvolvimentos. 

Após selecionar os projetos considerados mandatórios, de segurança, de reposição de 

equipamentos e assim por diante, pode-se verificar que ainda há mais projetos que a 

capacidade financeira e de recursos para conduzi-los. Desta forma, um modelo aplicável é 

ranquear com base em dois critérios que podem ser ilustrados em um gráfico cartesiano onde 

cada quadrante direciona a prioridade de atuação. A primeira avaliação será comparação de 

benefícios e custos ao nível de contribuição aos objetivos corporativos, sendo estratégico se 

diretamente contribui com os objetivos corporativos, acrescenta novas fontes de receitas, 

produtos e serviços, estabelece novo posicionamento; eficiente se aumenta produção e reduz 

custos e operacional se for reposição de equipamentos e atualização de sistemas tecnológicos 

para acompanhar o mercado. Numa escala de pontuação de 1 a 100, os projetos estratégicos 

teriam nota de 65 a 100, projetos eficientes de 30 a 70 e projetos operacionais de 1 a 35. Esta 

escala de pontuação estará no eixo y do gráfico cartesiano. Já no eixo x, estará o nível de 

esforço para executar o projeto com base em custos, homens/mês ou tamanho. A pontuação 

seria de 1 a 5 projetos muito pequenos, de 5 a 10 pequenos, de 10 a 25 médios, de 25 a 50 

grandes e de 50 a 100 muito grandes. Após aplicar estas pontuações, deve-se plotar os 
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projetos no gráfico para identificar qual quadrante ele se encaixa, sendo possível prioridade 1 

quando são projetos eficientes a estratégicos e com tamanhos de pequeno a médio, prioridade 

2 quando são operacionais a eficientes e com tamanhos de pequeno a médio, talvez fazê-lo 

quando são projetos eficientes a estratégicos e com tamanhos de médio a grande, pense 

seriamente quando são operacionais a eficientes e com tamanhos de médio a grande. Se este 

método não for suficiente, complementa-se com critério adicional aplicando pontuação de 1 a 

10, onde 1 é baixo e 10 é alto. Os possíveis critérios seriam riscos, oportunidades, impactos, 

benefícios (WIDEMAN, 2004). A figura 4 abaixo demonstra como seria o gráfico de 

prioridade de atuação com base no nível de contribuição aos objetivos corporativos x nível de 

esforço. 

 

 

Figura 4: Gráfico para ranquear prioridades de projetos.  

Fonte: WIDEMAN, 2004, p.171, traduzido pela autora.  

 

O modelo de gerenciamento de portfólio escolhido pela organização deve considerar 

que a metodologia proporcione comparação de diferentes projetos por meio de indicadores 

comuns, o custo deve ser menor que os benefícios dos projetos analisados, deve ser 

facilmente aplicada e compreendida, deve ser flexível para se ajustar as mudanças de cenários 

que possam ocorrer na organização, deve permitir correlação com a situação real da empresa, 

deve possibilitar simulações de resultados previstos considerando diferentes períodos de 

tempo.   
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2.6.6. Comparativo de gestão de projetos, programas e portfólio 

 

 

Todos os componentes do portfólio de projetos possuem características comuns que 

são (PMI, 2008):  

1.  Eles representam investimentos feitos ou planejados pela organização;  

2.  Eles estão alinhados com a estratégia organizacional e seus objetivos e metas;  

3.  Eles tipicamente têm algumas características distintas que permitem a organização 

agrupá-los para o efetivo gerenciamento;  

4.  Eles são quantificáveis, portanto, podem ser medidos, ranqueados e priorizados.  

Gerenciamento de portfólio é a coordenação dos componentes do portfólio para 

alcançar objetivos específicos da organização. Ele garante que os recursos estarão alocados 

conforme as prioridades da empresa. É uma ferramenta com técnicas descritas para padronizar 

a identificação, seleção, priorização, gerenciamento, monitoramento e reporte das 

contribuições de cada componente, além de seu alinhamento com os objetivos estratégicos. O 

objetivo do gerenciamento de portfólio é garantir que a empresa está fazendo o trabalho certo 

e não fazendo certo o trabalho, ou seja, não gerencia seus projetos e programas. 

Programa é um conjunto de projetos inter-relacionados que todos juntos entregam 

valor significativo que não teriam caso fossem gerenciados individualmente. Cada projeto 

pode ter seu valor próprio, mas o valor real está na entrega de um grupo de projetos. Pode-se 

ter uma data única para entrega do programa inteiro ou ser entregue em fases. Projetos devem 

ser organizados em programas quando eles possuem um objetivo interdependente que pode 

ser entregue em fases. Programas focam no alcance dos benefícios esperados no portfólio, 

conforme os objetivos estratégicos organizacionais.  

Projetos, segundo definição do PMI, é um esforço temporário para produzir um 

produto, serviço ou resultado único, ou seja, tem início e fim. Eles estão concentrados em 

conseguir entregas especificas que apóiam os objetivos estratégicos da organização.  
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A figura 5 apresenta as principais diferenças entre portfólios, programas e projetos 

no âmbito de escopo, mudanças, medidas de sucesso, estilo de liderança, composição das 

equipes, papéis dos gerentes, gerenciamento, planejamento, monitoramento.  

 

Projeto Programa Portfólio 

Projetos tem escopo mais 

restrito e com entregáveis 

específicos.  

Programas têm escopo mais 

amplo que pode mudar para 

atingir a expectativa da 

organização.  

Portfólios têm escopo de 

negócio que muda com as 

metas estratégicas da 

organização.   

O gerente do projeto tenta 

manter o mínimo de 

mudança.  

Os gerentes de programas 

têm expectativa de mudanças 

e até mesmo podem 

promovê-las.  

Os gerentes de portfólio 

monitoram continuamente as 

mudanças num ambiente 

amplo. 

O sucesso é medido por estar 

dentro do orçamento, no 

prazo e por produtos 

entregues conforme 

especificações.  

O sucesso é medido em 

termos de retorno sobre o 

investimento (ROI), novas 

capacidades e benefícios 

entregues. 

O sucesso é medido em 

termos de desempenho 

agregado nos componentes 

do portfólio. 

O estilo de liderança está 

centrado na entrega de 

tarefas e direcionamento para 

atingir os critérios de 

sucesso.  

O estilo de liderança está 

focado no gerenciamento de 

relacionamento e resolução 

de conflito. Os gerentes de 

programa necessitam facilitar 

e gerenciar aspectos políticos 

da gestão dos stakeholders. 

O estilo de liderança está 

focado em agregar valor para 

a tomada de decisão de 

portfólio. 

Os gerentes de projeto 

gerenciam técnicos, 

especialistas, etc.  

Os gerentes de programas 

gerenciam os gerentes de 

projetos. 

Os gerentes de portfólio 

podem gerenciar ou 

coordenar os funcionários de 

apoio ao gerenciamento de 

portfólio. 

Os gerentes de projetos são 

aqueles que conduzem as 

equipes a se motivar e usar 

seus conhecimentos e 

habilidades.  

Os gerentes de programas 

são líderes que proveem 

visão e liderança.  

Os gerentes de portfólio são 

líderes que proveem 

percepção e síntese. 

Os gerentes de projetos 

conduzem um planejamento 

detalhado para gerenciar a 

entrega do produto do 

projeto.  

Os gerentes de programas 

criam planos de alto nível 

proporcionando orientação 

para os projetos, nos quais os 

planos detalhados são 

criados. 

Os gerentes de portfólio 

criam e mantêm processos 

necessários e comunicação 

relativos à agregação para o 

portfólio. 
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Os gerentes de projetos 

monitoram e controlam as 

tarefas e o trabalho de 

produção dos produtos do 

projeto.  

Os gerentes de programas 

monitoram projetos e o 

andamento do trabalho ao 

longo da estrutura de 

governança. 

Os gerentes de portfólio 

monitoram o desempenho 

agregado e os indicadores de 

valor. 

 

Figura 5: Quadro comparativo de projetos, programas e portfólio.  

Fonte: PRADO, 2009, p. 60.  
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3. METODOLOGIA 

 

 

Com o objetivo de caracterizar o mercado de cosméticos, o segmento de call center, 

gestão de portfólio de projetos, planejamento e objetivos estratégicos, além de balanced 

scorecard foram realizadas pesquisas bibliográficas em livros, revistas, artigos, sites 

especializados, bem como o relato da empresa trazida como estudo de caso. 

Um exemplo da necessidade de modelo de gestão de portfólio de projetos que atenda 

as necessidades de uma área que coordena iniciativas de Call Center de Relacionamento com 

Clientes, pode ser encontrado no estudo de caso de uma empresa que atua com cosméticos, na 

região metropolitana de Curitiba. De origem familiar, empresa de grande porte, com 

faturamento de aproximadamente R$ 8 bilhões em 2013, brasileira, do ramo de perfumaria e 

cosméticos, iniciou suas atividades como farmácia de manipulação, expandindo seus negócios 

com franquias em todo o Brasil, atualmente, com aproximadamente quatro mil lojas em todo 

o território nacional.  

Com a expansão rápida e desestruturada, principalmente, pela fundação de um grupo 

de empresas formado por quatro empresas de perfumaria e cosméticos, todas originadas pelo 

mesmo presidente, sem processos de aquisição, além do crescimento acelerado de seus 

negócios, a empresa teve a necessidade de profissionalizar seu quadro de colaboradores, 

contratando profissionais do mercado e triplicando seu quadro funcional em quatro anos.    

A empresa apresenta grau de maturidade baixo para a área de projetos, 

desenvolvendo projetos segmentados por áreas específicas, desta forma, não há sinergia de 

atuação dos recursos. Com a inserção de grande massa de mão-de-obra do mercado em um 

curto período de tempo, sem a pulverização da cultura organizacional, perde-se a 

especialização de pessoas com conhecimentos das áreas clientes participando de projetos.  

Com o objetivo de aumentar a eficiência da execução de projetos através da 

otimização de recursos, redução de retrabalhos e aumento da qualidade das entregas, há uma 

equipe de projetos e processos responsável por representar o Contact Center da empresa, 

mediando as iniciativas em andamento entre a área corporativa de projetos (representada 

pelos gerentes de projetos) ou as áreas de negócios que possuem iniciativas que impactarão os 

publicos de clientes (lojas, centrais de serviços, revendedoras, supervisoras, consumidores) e a 
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central de atendimento de relacionamento com clientes, além de conduzir as demandas de 

melhorias do contact center. Esta equipe é composta por uma coordenação, uma analista 

sênior, dois analistas plenos e dois analistas juniores. 

A área de contact center da empresa é composta por 312 colaboradores próprios e 

terceiros, 180 posições de atendimento que atendem aproximadamente 104 mil interações ao 

mês de todos as quatro unidades de negócios e todos os grupos de clientes, compostos por 14 

milhões de consumidores, 422 mil revendedoras, 4.400 lojas, 400 supervisoras.   

A gerência da área relata que atualmente, sem a existência de um modelo de gestão 

de portfólio de projetos identifica os seguintes problemas: a) não há priorização das 

demandas, sendo tudo considerado importante e urgente; b) falta definição dos papéis e 

responsabilidades necessárias para atuação/participação nos projetos; c) falta recursos para 

atuar nos projetos corporativos e da gerência que acabam sendo concorrentes; d) falta de 

tempo para dedicar-se ao planejamento dos projetos necessários e categorização deles no 

momento de planejamento da área; e) não há alinhamento dos investimentos em projetos com 

os objetivos estratégicos da empresa f) alto custo referentes a demora em implantação de 

projetos; g) mudanças constantes de escopo; h) sobrecarga de trabalho na equipe.  

Diagnosticando a problemática relatada pela empresa, a proposta de solução seria a 

implementação de um modelo de gestão de portfólio de projetos conduzido pela área de 

projetos e processos do contact center para apoiar a gerência nas priorizações de projetos 

alinhados com o objetivo estratégico da empresa, organizando a atuação dos recursos da 

equipe para todo o ano corrente.  

Para se obter este modelo, primeiramente, foi estudado o mercado de cosméticos, 

segmento de call center, gestão de portfolio de projetos, planejamento e objetivos estratégicos, 

além do conceito balanced scorecard que serão usados como base para propor um modelo de 

gestão de portfólio de projetos de call center de relacionamento com clientes de empresas de 

cosméticos. 
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4. PROPOSTA 

 

 

O mercado de cosméticos é movido por inovações. As empresas de um setor que 

cresce mais de 300% somente na região da América Latina, aproximadamente 10% ao ano no 

Brasil, chegando a um faturamento de quase R$ 40 bilhões no ano, devem estar 

constantemente pesquisando, desenvolvendo e se reinventando. As novidades que os 

consumidores buscam para atender suas necessidades são resultados de investimentos em 

projetos de parte do capital das organizações.  

A empresa estudo de caso não é diferente. Com um crescimento de aproximadamente 

30% de um ano para outro, possui iniciativas freqüentes de melhoria em processos, tecnologia 

e produtos que impactam em um ou mais públicos de clientes que podem ser consumidores, 

revendedoras, lojas, centrais de serviços, supervisoras, franqueados. 

Para se relacionar com seu público impactado pelos projetos, com o objetivo de tirar 

dúvidas, resolver problemas, prestar informações aos clientes, um dos canais de 

relacionamento é o contact center. Desta forma, os atendentes devem ser preparados para 

estes atendimentos com informativos, treinamentos, procedimentos a serem seguidos.  

As iniciativas que ocorrem no contact center não são apenas de origem de outras 

áreas da empresa, mas também melhorias internas de processos, infraestrutura, tecnologia, 

gestão de contratos, relatórios gerenciais, entre outros. Os canais de atendimento precisam 

acompanhar a evolução da tecnologia e novos canais para estar disponível onde os clientes 

preferem, tendo como desafios recentes aplicativos em smartphones e banco de dados em 

nuvens. 

Para conduzir os projetos das áreas corporativas ou os próprios do contact center, a 

empresa estudo de caso possui uma equipe de processos e projetos com recursos financeiros e 

de pessoas limitados. Desta forma, há necessidade de priorização de atuação nas iniciativas 

que estejam relacionados aos objetivos estratégicos da empresa e da gerência do contact 

center. Atualmente, não há aplicação de nenhum modelo de trabalho ou ferramenta para apoio 

nesta tarefa desafiadora.  
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Um possível recurso para apoiar na categorização, balanceamento e priorização de 

projetos é o gerenciamento de portfólio. O primeiro passo para implementá-lo é garantir que 

há uma estratégia corporativa como direção organizacional que está expressa como objetivos 

da empresa e de áreas ou gerências que serão conquistados por meio de projetos apropriados e 

específicos. Como a empresa estudo de caso se encontra nesta situação, é cabível a aplicação 

desta ferramenta para apoiá-la.  

As vantagens de implementar gestão de portfólio são que os gestores poderão  ter 

certeza de que estão investindo recursos da empresa nos projetos mais estrategicamente 

importantes, além de poderem definir quais projetos devem ser iniciados neste momento, 

quais devem ser finalizados, quais devem ser feitos no futuro e quais nem devem ter recursos 

investidos. Assim, as decisões são tomadas de forma mais eficiente em relação aos projetos 

evitando que sejam aprovadas iniciativas erradas, de risco excessivo, que utilizem recursos 

além das disponibilidades e as equipes não ficam sobrecarregadas, não há projetos inacabados 

e poucos concluídos.  

Para adotar os conceitos de gerenciamento de portfólio de forma organizada, há 

necessidade de definição de um modelo adaptável à realidade e necessidade da empresa 

estudo de caso. Desta forma a proposta deste trabalho de conclusão de curso é um modelo de 

gerenciamento de portfólio de projetos do contact center composto por 8 etapas utilizando os 

conceitos de planejameto estratégico, balanced scorecard e gerenciamento de portfólio. 

Antes de iniciar as etapas de gerenciamento de portfólio, o contact center deve 

construir seu mapa estratégico formado pelos quadrantes financeiro, clientes, processos 

internos e aprendizado e crescimento, conforme conceito do balanced scorecard. Para cada 

um destes quadrantes, devem-se ter objetivos estratégicos que direcionarão as atividades de 

todos os colaboradores da gerência. Atualmente, há oito objetivos que podem ser alocados nos 

quadrantes que são contribuir estrategicamente para o Grupo, evolução do modelo 

multicanal/multibusiness, satisfação dos clientes, engajamento dos franqueados, eficiência e 

produtividade, potencialização tecnológica, fazer juntos, gestão do conhecimento. Para cada 

um dos quadrantes e seus respectivos objetivos estratégicos devem ser definidos indicadores 

de desempenho, como por exemplo, pesquisa de engajamento do franqueado, indicadores de 

performance das centrais de relacionamento (nível de serviço, chamadas atendidas, chamadas 

abandonadas, tempo de atendimento, tempo de espera, etc), pesquisa de satisfação dos 

clientes, orçamento realizado x previsto, entre outros. Para cada indicador de desempenho, 



52 

 

devem ser definidos os critérios de aceitação ou metas que se pretende atingir no ano corrente. 

Estas informações ilustram o planejamento estratégico da gerência do contact center e apóiam 

na construção das metas para avaliação de desempenho dos colaboradores, além da 

categorização e seleção dos projetos que serão duas etapas do modelo proposto para 

gerenciamento de portfólio.       

A primeira etapa do gerenciamento de portfólio é a identificação dos projetos que os 

gestores do contact center querem implementar para melhorar os resultados obtidos pela área. 

Estes projetos podem contemplar mudanças processuais, tecnológicas ou de estrutura 

organizacional. Também devem acrescentar nesta lista de projetos as iniciativas da área 

corporativa de projetos ou outras áreas de negócios da empresa que impactarão os públicos de 

clientes (lojas, centrais de serviços, revendedoras, supervisoras, consumidores) e a central de 

atendimento de relacionamento com clientes exigindo participação da equipe de processos e 

projetos do contact center. Geralmente, este levantamento é realizado no último trimestre do 

ano para construção do planejamento do ano seguinte.  

A segunda etapa é avaliação que exige algumas informações dos projetos requeridos 

na primeira etapa, como descrição resumida dos projetos, custos de implementação/orçamento 

previsto, benefícios esperados, prazo para conclusão. 

A terceira etapa é categorização dos projetos, sendo que serão incluídos no mapa 

estratégico conforme o quadrante que se relacionam, por exemplo, um projeto de redução de 

custos de horas extras seria alocado no quadrante financeiro. A sinalização do projeto no 

quadrante será complementada com as informações levantadas na etapa de avaliação, além da 

sua nomenclatura.  

A quarta etapa é a seleção dos projetos, pois serão verificados os projetos de cada 

quadrante e verifica-se se estão relacionados aos objetivos estratégicos que poderiam 

contribuir para atingir. Os projetos que não demonstrarem correlação com nenhum objetivo 

estratégico será descartado na lista de portfólio da gerência. Os projetos corporativos não 

serão selecionados nesta metodologia porque são de responsabilidade de outras áreas da 

empresa com a participação do contact center apenas como equipe do projeto, mas devem ser 

incluídos na lista do portfólio, pois consomem recursos da área. 

A figura 6 abaixo ilustra como o mapa estratégico e as etapas do modelo de 

gerenciamento de portfólio seriam organizados num template:  
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Figura 6: Mapa estratégico e gerenciamento de portfólio de projetos de call center de 

relacionamento com clientes. 

Fonte: Autora. 

 

A quinta etapa é a priorização dos projetos que serão ranqueados conforme seu 

impacto nos objetivos estratégicos, que se propõe a contribuir para atingimento, e o grau de 

esforço para implementação, avaliado com base em custos e prazo. Os projetos serão plotados 

num gráfico cartesiano, formado no eixo y por impactos nos objetivos estratégicos e no eixo x 

por esforço de implementação, onde cada quadrante direciona a prioridade de atuação. A 

primeira avaliação será comparação de benefícios esperados do projeto com a contribuição 

aos objetivos estratégicos, sendo alto se contribui fortemente com os objetivos, médio se 

contribui de forma moderada ou parcialmente e baixo se contribui pouco e/ou é necessário 

para acompanhar tendências de mercado. Esta escala de pontuação estará no eixo y do gráfico 

cartesiano. Já no eixo x, estará o nível de esforço para executar o projeto com base em 

custos/orçamento e prazo. A classificação seria baixo para projetos pequenos (orçamento até 

10 mil reais e prazo de até 3 meses), médio para projetos médios (orçamento até 100 mil reais 

e prazo de até um ano) e alto para projetos grandes (orçamento acima de 100 mil e prazo 

acima de um ano). Após aplicar estas pontuações, deve-se plotar os projetos no gráfico para 

identificar qual quadrante ele se encaixa, sendo possível “prioridade 1” quando são projetos 

de impacto médio a alto nos objetivos estratégicos e com esforço de baixo a médio, 

“prioridade 2” quando são impacto baixo a médio e com esforço de baixo a médio, “avaliar” 
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quando são projetos de impacto médio a alto e com esforço de médio a alto, “descartar” 

quando são impacto baixo a médio e com esforço de médio a alto. Os projetos corporativos 

serão alocados como prioridade 1 nesta metodologia, porque exigem a participação do contact 

center como equipe do projeto no momento que acionam a área de processos e projetos. A 

figura 7 abaixo demonstra como seria o gráfico de prioridade de atuação com base no nível de 

impactos nos objetivos estratégicos x nível de esforço. 

   

 

Figura 7: Prioridade de atuação com base no nível de impactos nos objetivos estratégicos x 

nível de esforço. 

Fonte: Autora. 

 

Após estas cinco etapas haverá a lista de projetos para gerenciamento do portfólio do 

contact center. A sexta etapa é o balanceamento, ou seja, serão distribuídos estes projetos 

entre os analistas da equipe de projetos e processos, conforme o grau de complexidade e o 

nível do analista, podendo ser júnior, pleno ou sênior. Os projetos de baixa complexidade são 

alocados para os analistas juniores, média complexidade para os analistas plenos e alta 

complexidade para os analistas seniores. A complexidade é mensurada conforme o número de 

interfaces (áreas), se é uma melhoria sistêmica, mapeamento de processos as is ou to be e 

quantidade de processos envolvidos. Complexidade baixa é quando possui uma interface, um 

processo, é uma iniciativa de manutenção sistêmica e/ou mapeamento de processos as is. 

Complexidade média é quando possui duas ou mais interfaces, dois ou mais processos, é uma 
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iniciativa de desenvolvimento sistemico e/ou mapeamento to be. Complexidade alta é quando 

ocorrer projetos com mudanças estruturais de contact center e/ou estratégicos para a empresa.     

A sétima etapa é a autorização, sendo que serão liberados os recursos financeiros 

conforme cronogramas dos projetos e as necessidades apontadas nos business cases e os 

analistas serão comunicados das suas carteiras de projetos para o ano corrente. 

A oitava etapa é o monitoramento e controle do portfólio de projetos, sendo que o 

monitoramento será mensal com base nos indicadores de performance do projeto e os 

atingimentos dos indicadores do mapa estratégico. Além disso, serão acompanhados as 

performances dos analistas da equipe de processos e projetos e se houver necessidade, será 

realizado re-balanceamento dos projetos. A revisão da lista de projetos será anual juntamente 

com o planejamento estratégico da área.   

Com este modelo de gerenciamento de portfólio de projetos, a gerência do contact 

center poderá selecionar e priorizar as iniciativas de atuação alinhadas com seu planejamento 

estratégico, além de alocar os recursos financeiros e humanos de maneira assertiva para 

atingimento de seus resultados organizacionais.  
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5. CONCLUSÕES 

 

  

As áreas que atuam no mercado de cosméticos são constantemente impactadas pelos 

projetos que suportam seu dinamismo para responderem as necessidades dos consumidores 

sedentos por novidades. Dentro desta problemática, pode-se ter sobrecarga de trabalho na 

equipe, falta de alinhamento dos investimentos em projetos com os objetivos estratégicos da 

empresa, falta de priorização das demandas, entre outros. Uma possível solução seria a 

implementação de um modelo de gestão de portfólio de projetos para apoiar a gestão da área 

ou empresa nas priorizações de projetos alinhados com o objetivo estratégico da empresa, 

organizando a atuação dos recursos da equipe para todo o ano corrente.  

Na caracterização do mercado de cosméticos verifica-se que ele é muito dinâmico e 

sedento por novidades que motivam um número crescente de projetos para materializar estas 

inovações. Estas iniciativas frequentes de melhoria em processos, tecnologia e produtos 

impactam em um ou mais públicos de clientes e para se relacionar com seu público 

impactado, com o objetivo de tirar dúvidas, resolver problemas, prestar informações aos 

clientes, um dos canais de relacionamento é o call center que evoluiu para contact center com 

o desenvolvimento de novos canais de contato, além do telefone.  

Para complementar as caracterizações expostas no referencial teórico, a metodologia 

balanced scorecard pode apoiar a organização na construção do mapa estratégico com os 

pilares financeiro, cliente, processos e aprendizagem/crescimento formatando o planejamento 

estratégico juntamente com a definição dos objetivos estratégicos da área. Estes serão os 

direcionadores na gestão de portfólio que é uma ferramenta que apóia a identificação, 

categorização, avaliação, seleção, priorização, balanceamento, monitoramento e controle dos 

projetos alinhados com os objetivos estratégicos da empresa e a disponibilidade dos recursos.  

Compreender a dinâmica e os problemas da empresa estudo de caso sem a existência 

de um modelo de gestão de portfólio foi o centro erradiador da metodologia. Falta de 

priorização das demandas, sendo tudo considerado importante e urgente, falta de recursos 

para atuar em projetos corporativos e da área de contact center que acabam sendo 
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concorrentes, sobrecarga de trabalho na equipe são algumas das oportunidades de melhorias 

identificadas.   

A pesquisa bibliográfica demonstrou o quanto o dinamismo do mercado de 

cosméticos impacta no segmento de call center e este por sua vez pode ter a gestão de 

portfólio como uma ferramenta de apoio na priorização de seus recursos. O modelo de 

gerenciamento de portfolio proposto para gerência do contact center, para ser conduzido pela 

área de projetos e processos desta área, contempla todos os processos da área de 

conhecimento agregando a metodologia do balanced scorecard para suportar a construção do 

planejamento estratégico. O quadro resumo demonstra de forma objetiva e direta quais os 

objetivos estratégicos da gerência, como estão relacionados com os pilares do balanced 

scorecard, como serão mensurados por indicadores de desempenho, quais suas metas de 

atingimento e qual seria o portfólio de projetos alinhado com esta estratégia organizacional. 

Com isso, é realizado o processo de seleção dos projetos. Posteriormente, a priorização de 

atuação é definida relacionando impactos dos projetos nos objetivos estratégicos e nível de 

esforço para implementá-los organizando a atuação dos recursos da equipe no momento do 

planejamento do ano para todo o ano posterior.  

Finalmente, considerando o acima exposto, conclui-se que foi atingido o objetivo 

geral deste trabalho que é propor modelo de gestão de portfólio de projetos de call center de 

relacionamento com clientes de uma empresa de cosméticos, comprovando a hipótese de que 

há modelo de gestão de portfólio de projetos que atenda as necessidades de uma área que 

coordena iniciativas de call center de relacionamento com clientes de uma empresa de 

cosméticos.  
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6. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

 

 

Os possíveis desdobramentos futuros seriam implementar o modelo de 

gerenciamento de portfólio proposto neste trabalho de conclusão de curso com base no 

planejamento estratégico definido para este ano de 2015 na gerência de contact center da 

empresa estudo de caso. Além disso, acompanhar no decorrer do ano a aplicabilidade do 

modelo, atingimento dos resultados propostos e solução dos problemas expostos na 

metodologia para validar o modelo e verificar oportunidades de melhorias que poderão ser 

corrigidas no modelo aplicado no planejamento estratégico de 2016. 
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