
   

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

Programa de Pós-Graduação em Administração 

Mestrado Profissional em Administração 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DO PROCESSO DE 
GERENCIAMENTO DE PORTFÓLIO DE 

PROJETOS DE PESQUISA E 
DESENVOLVIMENTO (P&D): 

Caso CEMIG 
 

 

 

 

Frederico Bruno Ribas Soares 

 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte 

2007 



   

Frederico Bruno Ribas Soares 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DO PROCESSO DE 
GERENCIAMENTO DE PORTFÓLIO DE 

PROJETOS DE PESQUISA E 
DESENVOLVIMENTO (P&D): 

Caso CEMIG 

 

 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Administração da Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais, como 
requisito parcial para a obtenção do título de 
Mestre em Administração. 
 

 

Orientador: Prof. Dr. Sandro Márcio da Silva 

 

Co-orientador: Prof. Dr. Ruy de Quadros Carvalho 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte 

2007 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA CATALOGRÁFICA 
Elaborada pela Biblioteca da 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 
 

 
 
                   Soares, Frederico Bruno Ribas 
S676a             Análise do processo de gerenciamento de portfólio de projetos de pesquisa e  
                   desenvolvimento (P&D):  caso CEMIG / Frederico Bruno Ribas Soares. Belo 
                   Horizonte, 2007. 
                       105f. 
                         
                        Orientador: Sandro Márcio da Silva 
                        Co-orientador: Ruy de Quadros Carvalho 
                        Dissertação (Mestrado) – Pontifícia Universidade Católica de Minas 
                     Gerais. Programa de Pós-Graduação em Administração 
                        Bibliografia. 
                              
                        1. Planejamento estratégico. 2. Tecnologia. 3. Carteiras – Administração. 
                     4. Administração de projetos. 5. Companhia Energética de Minas Gerais. I. 
                     Silva, Sandro Márcio. II. Carvalho, Ruy de Quadros. III. Pontifícia  
                     Universidade Católica de Minas Gerais. Programa de Pós-Graduação 
                     em Administração. IV. Título.   
                        

                                                                                  CDU: 658.012.2
                                                                                                                                  

 





   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Até aqui nos ajudou o SENHOR. 

(I Samuel 7:12) 



   

AGRADECIMENTOS 

 

 

Ao Prof, Dr. Sandro Márcio da Silva, pela orientação, pelos diálogos e por permitir 

que o projeto acontecesse. 

 

Ao Prof. Dr. Ruy Quadros, pela indispensável orientação focada em um problema 

empresarial atual e importante, pelos conhecimentos e experiência, pela 

compreensão, paciência e dedicação.  

 

À Companhia Energética de Minas Gerais, pelo incentivo e credibilidade 

depositados. 

 

Ao Sr. José Henrique Diniz, pela sua visão e idealismo que possibilitaram a 

execução deste projeto. 

 

Aos meus queridos pais e irmãos, pelos exemplos, apoio e incentivo. Vocês estão 

sempre presentes em tudo que faço. 

 

Aos amigos e parceiros da TE, pelo companheirismo e experiência dedicados. 

 

Aos amigos do convívio diário, que souberam compartilhar os momentos de 

alegria e de aflição no desenvolvimento deste trabalho. O apoio de vocês será 

sempre lembrado com gratidão. 

 

Aos colegas da 5ª. turma do MPA, pela convivência e aprendizado. 

 

Aos professores do curso de Pós-graduação, por me permitirem um mundo novo. 

 

Aos meus amigos diletos que, por meio do silêncio ou das palavras, dos olhos ou 

das mãos, forneceram-me aquilo de que eu precisava. Não poderei citá-los aqui, 

mas sei que se reconhecerão nesta humilde frase. 

 

 



   

RESUMO 
 

 

O papel estratégico da tecnologia nos mercados globalizados tem se 

apresentado de forma cada vez mais evidente. As empresas, afetadas pelas 

transformações tecnológicas, políticas e sociais que vêm ocorrendo nos mais 

variados setores, estão reconhecendo o importante papel da tecnologia na 

agregação de valor de seus produtos, processos ou serviços. Com isso, procuram 

investir e gerenciar melhor os recursos disponíveis a fim de se tornarem mais 

competitivas. Nesse sentido, o gerenciamento de portfólio de projetos de pesquisa 

constitui instrumento fundamental para a capacidade competitiva das empresas e 

na otimização de seus resultados. O processo compreende a identificação, 

priorização, aprovação, gerenciamento e controle de projetos e programas a fim 

de atingir os objetivos estratégicos das organizações. A literatura tem 

apresentado uma variedade de métodos, procedimentos, ferramentas e critérios 

na tentativa de elucidar suas características, vantagens e desvantagens, bem 

como sua aplicabilidade nos mais variados contextos. Este trabalho procurou 

conhecer e analisar o processo de gerenciamento de portfólio de projetos de P&D 

da Companhia Energética de Minas Gerais desde a concepção das propostas de 

projetos até a fase de decisão final, na qual o portfólio é definido e consolidado 

para o desenvolvimento dos projetos, analisando a capacidade desse processo 

para alcançar os resultados pretendidos pela Companhia. Foi realizado um estudo 

de caso nessa empresa, com o objetivo levantar as suas principais práticas no 

gerenciamento de portfólio e conhecer a estrutura responsável pela sua 

implementação e operacionalização. Além disso, procurou-se avaliar a percepção 

da alta administração da CEMIG a respeito da eficácia desse processo e 

identificar suas sugestões de melhoria. A pesquisa realizada foi comparada à 

abordagem teórica de Cooper, Edgett e Kleinschmidt (2001a; b) em seus três 

macroobjetivos principais: maximização de valor, balanceamento e o vínculo do 

portfólio com a estratégia da empresa. 

 

 

Palavras-chave: Gerenciamento de portfólio. Gestão estratégica de tecnologia. 

Maximização de valor. Balanceamento de portfólio. Alinhamento estratégico. 



   

ABSTRACT 
 

 

The strategic role of technology in the global market is becoming evident 

and organizations from different sectors are being exposed to continuous and fast 

technological development, social and political changes and they are recognizing 

the importance of technology for adding value to their products and services. 

Therefore organizations are looking for better ways of investing and managing 

available resources. In this sense Portfolio Management is being considered as a 

key tool for enhancing competitiveness and optimizing organizations’ results. 

Portfolio Management covers aspects such as identification, prioritization, project 

selection and go-kill decisions, management and controlling of R&D projects in 

order to guarantee that the portfolio reaches the organization strategic objectives. 

Different portfolio management methods, tools and criteria have been investigated 

in the literature which tries to elucidate their advantages and disadvantages as 

well as their applicability on different contexts. The present work investigates the 

Portfolio Management Process of R&D projects at CEMIG from conception to final 

decision when the portfolio is defined, consolidated, and analyzed in terms of its 

ability to reach the corporate expected results. A case study was carried out at 

CEMIG to identify current portfolio management practices and to map the 

organizational structure responsible for the implementation of the whole process. 

Additionally the present work tried to evaluate the perception of corporate 

administration about the portfolio management process efficacy and identify 

improvement opportunities. The study was compared to the theoretical approach 

described by Cooper, Edgett and Kleinschmidt (2001a; b) in terms of three main 

objectives: value maximization, balancing and portfolio alignment to organizations’ 

strategies. 

 

 

 

Keywords: Portfolio management. Technology strategic management. Value 

maximization. Portfolio balancing. Strategic alignment. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

O objetivo desta dissertação é analisar o processo de gerenciamento de 

portfólio de projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D) na Companhia 

Energética de Minas Gerais (CEMIG) procurando avaliar a qualidade desse 

processo e sua contribuição para o alcance de seus resultados empresariais. A 

CEMIG tem um histórico no desenvolvimento de projetos de P&D, no qual, de forma 

estruturada, a gestão estratégica de tecnologia vem, desde 1998, contribuindo para 

a melhora de processos e produtos da empresa.  

A idéia de se analisar o processo de gerenciamento de portfólio foi decorrente 

do vínculo do pesquisador com as atividades de gerenciamento de projetos e 

programas de P&D na empresa pesquisada – membro da equipe de gestão 

estratégica de tecnologia. Além disso, a necessidade de se buscar, a partir da 

construção e aprimoramento de um sistema integrado de gestão da tecnologia e da 

inovação, a melhora dos processos internos relativos à gestão de tecnologia também 

influenciou a escolha do tema. 

Para definir o quadro conceitual sobre o qual se construiu o levantamento 

empírico desta pesquisa, procurou-se acompanhar e recuperar o desenvolvimento 

da pesquisa, das ferramentas, métodos e critérios utilizados no processo de seleção 

e priorização de projetos publicados na literatura (COOPER; EDGETT; 

KLEINSCHMIDHT, 2001a; FRAME, 2002; GRAHAM; ENGLUND, 1997; 

KRUGLIANSKAS, 1989b; KRUNGLIANSKAS, 1992; MARTINO, 1995; MEREDITH; 

MANTEL, 2003; SOUDER, 1988).  

Apesar de nem sempre fáceis, esses métodos oferecem a possibilidade de 

estruturação das fases de seleção e priorização de projetos. No entanto, muitas 

dessas perspectivas são confusas e não apresentam abordagem sistêmica de forma 

a englobar as diferentes especificidades relacionadas a cada objetivo empresarial. 

Nesse sentido, a discussão conceitual nesta dissertação levou à priorização da 

abordagem de Cooper, Edgett e Kleinschmidt (2001a), a qual apresenta um conjunto 

de processos, métodos e ferramentas estruturados em macroobjetivos específicos e 

compilados a partir de ampla pesquisa realizada nos Estados Unidos, com mais de 

200 empresas de variados setores. O enfoque do gerenciamento de portfólio de 

projetos sob a perspectiva desses autores é a base da abordagem que aqui se 
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adotou, com a finalidade de analisar e compreender a qualidade do processo de 

gerenciamento de portfólio utilizado pela CEMIG, tendo em vista a identificação de 

contribuições possíveis para sua melhora. 

 

 

1.1 O problema de pesquisa 
 

Cada vez mais se percebe o importante papel que o desenvolvimento e a 

difusão de novas tecnologias representam para a capacidade competitiva das 

empresas, setores econômicos e países. Em razão do papel estratégico 

desempenhado pela tecnologia nos mercados competitivos, realidade evidente nos 

mercados globalizados atuais, cabe às empresas investir somas de recursos em 

mecanismos, métodos e processos que as habilitem a gerir a tecnologia de forma 

estratégica, para oferecer ao mercado inovações de produtos e serviços com preço, 

qualidade e prazos competitivos. Por isso, a alta administração deve entender e 

participar das questões afetas à estratégia tecnológica e de inovação, 

compreendendo-as como um dos pontos fundamentais para que a empresa alcance 

e mantenha posição competitiva.  

Segundo Fernandes (2003), a tecnologia não é importante em si mesma, 

representa um instrumento onde o resultado da inovação é a agregação de valor ao 

produto ou ao processo produtivo ou de gestão. Segundo ele, a inovação pode ser 

definida como: 
O processo pela qual uma idéia, invenção, informação ou conhecimento é 
transportado para a economia, ou seja, o trajeto que vai desde a 
concepção, fazendo uso de tecnologias existentes ou buscadas para tanto, 
passa pela criação de um novo processo ou produto e conclui-se com a 
disponibilização para o consumo ou uso (FERNANDES, 2003, p. 163). 

 

 

A gestão tecnológica e os processos de P&D têm recebido muita importância 

dentro das organizações. A capacidade de inovar em seus processos e o 

desenvolvimento de novos produtos é que garante a competitividade e, no longo 

prazo, a própria existência das empresas. Razuk e Almeida (2005) ressaltam que a 

gestão da inovação não é tarefa fácil. É necessário que se tomem decisões sobre 

quais novos produtos ou processos serão desenvolvidos, qual é o balanceamento 

adequado entre os possíveis investimentos de P&D e como obter o máximo de 
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retorno deles. Esse campo de estudos, denominado gerenciamento de portfólio de 

projetos de P&D, constitui objeto à parte, em função da sua complexidade e da 

variedade de ferramentas, métodos e critérios disponíveis e conta com vasta 

literatura ao longo dos anos (COOPER; EDGETT; KLEINSCHMIDHT, 2001a; 

FRAME, 2002; GRAHAM; ENGLUND, 1997; KRUGLIANSKAS, 1989b; 

KRUNGLIANSKAS, 1992; MARTINO, 1995; MEREDITH; MANTEL, 2003; SOUDER, 

1988). 

De maneira geral, esses procedimentos são mais bem aplicados àquelas 

empresas que possuem maior carteira de projetos e precisam, portanto, de uma 

forma mais sistematizada e profissional de gerenciar o desenvolvimento de seus 

projetos (RABECHINI; MAXIMIANO; MARTINS, 2005). Esse processo é geralmente 

desempenhado por uma área de gestão de tecnologia que responde, principalmente, 

pela gestão de projetos. Segundo Fernandes (2003), a principal função da área de 

tecnologia de uma empresa tem a seguinte definição: 

 
Integrar, coordenar, desenvolver e fomentar ações que levem à utilização de 
tecnologias nos produtos, nos processos produtivos e de gestão, gerando 
valor; e ao desenvolvimento de processos adequados e contínuos de 
inovação tecnológica, com recursos próprios ou mediante alianças, para 
alcançar e manter vantagens competitivas (FERNANDES, 2003, p. 69). 

 

 

O presente trabalho de pesquisa tem o propósito de identificar os métodos, 

procedimentos, ferramentas e critérios utilizados no gerenciamento de portfólio de 

projetos de P&D da CEMIG, bem como relacioná-los à teoria e, ainda, levantar a 

avaliação feita pela alta administração dessa empresa sobre o seu processo de 

gerenciamento de portfólio. 

No ano de 2005, a CEMIG contava com uma carteira de projetos de P&D da 

ordem de R$15 milhões, a qual compreendia 66 projetos de P&D relacionados aos 

mais variados negócios da empresa. No ano de 2006, os investimentos são da 

ordem de R$19 milhões, com 80 projetos em desenvolvimento. A expectativa para 

2007 é de mais de R$26 milhões de dispêndios em P&D, em mais de 100 projetos 

desenvolvidos simultaneamente (CEMIG, 2006). 

Diante do exposto, a pergunta que norteia este estudo pode ser formulada da 

seguinte maneira: Os métodos, modelos, ferramentas e critérios utilizados pela 
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CEMIG em seu processo de seleção e priorização de projetos de P&D são 

adequados para auxiliar a empresa a alcançar seus objetivos estratégicos?  
A resposta a essa pergunta pode trazer subsídios importantes para o desenho 

das mudanças necessárias na gestão do portfólio de projetos da CEMIG, a fim de 

que os resultados da P&D contribuam efetivamente para esses objetivos. 
 

 

1.2 Objetivos 
 

O objetivo deste trabalho é conhecer e analisar o processo de gerenciamento 

de portfólio de P&D da CEMIG desde o momento da concepção dos projetos até o 

ponto de decisão final, em que a carteira é consolidada para que os projetos sejam 

desenvolvidos, a fim de entender a capacidade desse processo para alcançar os 

resultados empresariais desejados. 

Como objetivos específicos, procuram-se: 

• identificar as variáveis da pesquisa que compõem o processo de 

gerenciamento de portfólio, relacionadas às três abordagens metodológicas 

do processo de seleção e priorização de projetos baseadas no modelo de 

Cooper, Edgett e Kleinschmidt (2001a); 

• analisar, entre as abordagens praticadas pela empresa, a predominância de 

uma em relação às outras; 

• analisar, entre as abordagens praticadas pela empresa, a relação e interação 

entre elas no processo de construção de um portfólio de projetos de P&D; 

• avaliar a qualidade do gerenciamento de portfólio de projetos de P&D, com 

base na percepção da alta gerência da empresa. 

 

 

1.3 Justificativa 
 

A escolha do tema está também relacionada a fatores intrínsecos ao 

pesquisador, como os aspectos de afinidade, integração do pesquisador na própria 

equipe de gestão da área de tecnologia da empresa pesquisada, sua proximidade 

com o objeto de estudo de forma direta e participativa. Destaca-se também o desafio 

profissional representado pela necessidade de se conceber e construir um processo 
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ou sistema de gestão integrado de tecnologia, que contemple variadas dimensões 

dessa área do conhecimento e da gestão, entre as quais se encontra o processo de 

gerenciamento de portfólio. Por outro lado, os critérios objetivos que levaram à 

escolha do tema e que justificam o desenvolvimento deste trabalho são: 

• Atualidade do tema: o processo de gerenciamento de portfólio está 

intimamente ligado à capacidade de inovar por parte das organizações, 

criando processos ou produtos novos a fim garantir a sua competitividade em 

mercados cada vez mais globalizados e, portanto, competitivamente mais 

acirrados. Como a materialização das estratégias e diretrizes empresariais se 

faz por um processo decisório de alocação de recursos para atividades 

específicas que promovam o desenvolvimento de projetos (COOPER; 

EDGETT; KLEINSCHMIDT, 2001a), a seleção e priorização de projetos 

constitui-se, então, em ferramenta indispensável. 

• Possível contribuição para o conhecimento desse campo no Brasil: o 

presente estudo pretende contribuir com o conhecimento na área de 

gerenciamento de portfólio, na medida em que aborda um estudo de caso em 

uma empresa que tem a tecnologia como um dos seus insumos fundamentais 

e é caracterizada por um histórico de desenvolvimento de projetos de P&D. 

Além disso, a importância econômica e estratégica da empresa pesquisada 

para a economia e até mesmo para o Brasil representa um fator relevante 

nessa pesquisa, que pode gerar subsídios para gerentes e empresários desse 

setor da economia. 

• Possíveis implicações práticas: o presente estudo integra um conjunto de 

outros temas que estão sendo pesquisados pela empresa, a fim de integrar 

um “sistema de gestão de tecnologia”, por meio da criação ou da melhora de 

seus processos, métodos e ferramentas de gerenciamento. A análise do 

gerenciamento de portfólio de projetos de P&D da empresa pesquisada, à luz 

do referencial teórico levantado, poderá subsidiar mudanças e 

aprimoramentos em seus processos atuais.  
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1.4 Estrutura da dissertação 
 

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos principais. O capítulo 2 

apresenta breve revisão bibliográfica sobre aspectos introdutórios relativos ao 

gerenciamento da tecnologia e da inovação para, logo em seguida, tratar do 

gerenciamento de portfólio de projetos de inovação, considerando as principais 

publicações, métodos e critérios utilizados, culminando no quadro referencial 

escolhido para constituir a base conceitual da pesquisa – a abordagem de Cooper, 

Edgett e Kleinschmidt (2001a). No capítulo 3, descreve-se toda a metodologia 

adotada na pesquisa e sua estratégia. O capítulo 4 mostra os resultados obtidos 

com base em variadas fontes de evidências, bem como a análise e interpretação dos 

dados à luz do quadro teórico escolhido. E, finalmente, o capítulo 5 traz as 

conclusões acerca dos resultados da pesquisa, as contribuições, a discussão das 

limitações do trabalho e sugestões para pesquisas futuras. O ANEXO 2 contém o 

roteiro das entrevistas realizadas durante o desenvolvimento da pesquisa. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 

A partir do levantamento do problema e dos objetivos da pesquisa, a 

fundamentação teórica foi desenvolvida considerando-se a tecnologia e seu 

gerenciamento no contexto empresarial atual, procurando enfocar, principalmente, a 

pesquisa e desenvolvimento (P&D), tidos como a mais clássica atividade inovadora 

(VASCONCELOS; SAIA, 1993). Num primeiro momento, procurou-se enfocar alguns 

aspectos introdutórios ao estudo do gerenciamento da tecnologia e da inovação 

para, em seguida, apresentar e discutir o tema do gerenciamento de portfólio e suas 

ferramentas de seleção e priorização de projetos em diversas perspectivas. Por fim, 

procurou-se apresentar e discutir o gerenciamento de portfólio a partir da proposição 

de Cooper, Edgett e Kleinschmidt (2001a), que procuram sistematizar os métodos de 

seleção e priorização de projetos em três abordagens distintas, fornecendo, assim, 

um quadro teórico atualizado para subsidiar a análise posterior dos dados 

pesquisados. 

 

 

2.1 Aspectos introdutórios no estudo do gerenciamento da tecnologia e da 
inovação 

 

Não é difícil perceber que a tecnologia é um fator crítico para a capacidade 

competitiva das empresas. Cada vez mais as mudanças tecnológicas têm 

transformado o cenário empresarial, muitas vezes impulsionando aquelas empresas 

que conseguiram alcançar vantagem e sucesso devido ao uso eficiente da 

tecnologia e ao mesmo tempo arrastando ao fracasso outras que não souberam dar-

lhe o devido valor. Vasconcellos e Saia (1993, p. 63) afirmam que o fator tecnológico 

é, cada vez mais, instrumento crítico para a capacidade competitiva da empresa. No 

entanto, ressaltam que para que se torne instrumento de competitividade, é 

necessário que esteja sintonizado com as diretrizes estratégicas da empresa e em 

“estrita harmonia com a estratégia global”. No entanto, é preciso considerar que o 

planejamento estratégico global deve contemplar o planejamento estratégico de 

tecnologia que, por sua vez, deve assegurar que a tecnologia “seja utilizada de 

forma eficaz, como instrumento de apoio, contribuindo para o cumprimento da 
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missão da empresa”. Para os autores, o planejamento de projetos de P&D não deve 

ser confundido com o planejamento estratégico de tecnologia, que abrange o próprio 

P&D, além da tecnologia de manufatura entendida como processos, automação e 

controle de qualidade e tecnologia de comunicação. 

Lacerda et al. (2001) também argumentam que a empresa deve implementar 

uma estratégia que contemple a tecnologia e que esta deve estar articulada com a 

estratégia global da empresa a fim de compatibilizar e otimizar esforços. Porém, 

lembra que a busca da inovação: 

 
não deve focar exclusivamente a questão tecnológica, mas também a 
inovação organizacional e de mercado. Bons resultados para um processo 
de inovação tecnológica dependem de uma combinação equilibrada de 
ações gerenciais, tecnológicas e empreendedoras (LACERDA, 2001, p.46). 

 

 

Considerando que a gestão estratégica de tecnologia e inovação ainda é um 

campo recente, alguns conceitos merecem ser apresentados e discutidos a fim de 

nortear o processo analítico da pesquisa segundo o quadro referencial teórico 

abordado. 

A gestão estratégica de tecnologia, como ferramenta para atingirem-se 

objetivos empresariais, deve facilitar a aplicação dos recursos tecnológicos 

disponíveis aos produtos e processos produtivos e de gestão, como também garantir 

o domínio das tecnologias necessárias ao seu desenvolvimento e garantia de 

competitividade (FERNANDES, 2003). A tecnologia, dessa forma, é vista não como 

importante ou suficiente em si mesma, mas como um instrumento de agregação de 

valor aos produtos e processos empresariais, a fim de gerar e/ou garantir vantagem 

competitiva ou até mesmo alterar a estrutura de um determinado setor econômico. 

Ainda procurando conhecer alguns conceitos relevantes para a gestão de 

tecnologia, encontramos em Fernandes (2003) a definição e uma discussão sobre 

tecnologia. O autor entende que tecnologia pode ser descrita como: 

 
um conjunto ordenado de conhecimentos científicos, técnicos, empíricos e 
intuitivos empregados no desenvolvimento, na produção, na 
comercialização e na utilização de bens e serviços, tendo como foco o 
domínio econômico (FERNANDES, 2003, p.64). 
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Com o objetivo de melhor entender o papel e a participação de diferentes 

tecnologias no contexto empresarial, o autor procurou especificar três tipos 

importantes de tecnologia: as tecnologias chave, as básicas e as emergentes. 

Tecnologia chave pode ser entendida como todo conhecimento tecnológico 

que sustenta a vantagem competitiva e a posição estratégica da empresa no 

mercado. É considerada a mais importante, pois é responsável por assegurar-lhe a 

existência. Uma tecnologia básica é aquela que um dia foi tecnologia chave, mas 

que no contexto atual está ao alcance de qualquer empresa, não constituindo 

diferencial competitivo nem ferramenta estratégica. As tecnologias emergentes ainda 

se encontram no primeiro estágio do desenvolvimento econômico e, portanto, têm 

como características fundamentais o alto potencial de desenvolvimento e elevado 

risco. 

Sob essa ótica é possível perceber, no que tange ao aspecto tecnologia, que 

para ser competitiva uma empresa precisa controlar todas as suas tecnologias 

chave, conhecer as tecnologias emergentes do setor onde se encontra e reduzir o 

apoio de forma seletiva às tecnologias básicas. 

Um outro ponto importante para a melhor compreensão do gerenciamento da 

tecnologia é o tratamento dado por alguns autores à questão da inovação. Nesse 

sentido, buscou-se apresentar algumas abordagens sobre o tema. 

De acordo com Quadros e Vilha (2005; 2006), a inovação tecnológica 

representa hoje, em vários setores de atividade produtiva, a principal fonte de 

vantagem competitiva sustentável das empresas. Os autores sugerem que o avanço 

conceitual sobre o processo de inovação nas empresas tem revelado que a 

capacidade de inovar depende da capacidade – nada trivial – de a empresa integrar 

os mundos da tecnologia e do mercado, envolvendo seus recursos e os de seus 

parceiros; inovação tecnológica é conhecimento que chega ao mercado ou aos 

processos: 
Inovação tecnológica pode ser caracterizada pela aplicação do 
conhecimento e das competências tecnológicas e mercadológicas 
acumuladas pela empresa e por seus parceiros para criar novos produtos, 
processos, serviços e negócios (QUADROS; VILHA, 2006, p. 2). 

 

Dessa forma, destacam a gestão da inovação como um processo 

multifuncional, cujo aspecto mais importante consiste na mobilização, coordenação e 

integração de recursos e de atores internos à empresa (direção, P&D, marketing, 
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operações, logística, recursos humanos - RH, financeiro) e externos a ela 

(fornecedores, clientes, instituições de cooperação tecnológica, etc.). Esse processo 

compreende subprocessos e rotinas específicas, entre as quais se destaca o 

gerenciamento de portfólio de projetos de inovação, nos três níveis da estratégia de 

inovação, segundo os autores: o do desenvolvimento de novos produtos e processo, 

o da pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias e o nível do desenvolvimento 

de novos conhecimentos críticos (QUADROS; VILHA, 2006). 

Ressaltando a importância do mercado como uma esfera que tem relativa 

autonomia em relação à tecnologia, o contraste de dois enfoques teóricos sobre a 

inovação é apresentado por Bignetti (2002), que compara uma perspectiva 

determinista a respeito da inovação e sua relação com a competitividade das 

empresas e uma outra indeterminista ou construtivista nesse tema. Segundo o autor, 

numa perspectiva determinista, clássica, a competitividade é obtida por meio de 

esforços internos e as fatias de mercado são conquistadas como resultado direto 

dos investimentos em P&D. Para ele (2002, p.35), o processo de inovação “é 

subordinado à estratégia empresarial e destina-se a desenvolver a melhor tecnologia 

que possa resultar no desenho dominante do mercado.”  

Nessa linha, a P&D resulta numa atividade desenvolvida internamente e tem 

o foco voltado principalmente para inovações incrementais. Já numa perspectiva 

construtivista, a competitividade tecnológica “é descrita como o resultado de um 

processo de tomada de decisão e de interação social do qual uma tecnologia – e 

não necessariamente a melhor – emergirá como vencedora” (BIGNETTI, 2002, 

p.36). Nessa visão, o mercado não é tido mais como meritocrático, ou seja, a 

sobrevivência depende exclusivamente da aptidão. Ao invés disso, a solução final 

pode ser a sobrevivência do mais ousado. Segundo esse enfoque, o processo de 

inovação não é mais visto como um processo seqüencial, mas como um processo 

em espiral ou paralelo. 

Enquanto o processo de inovação visto como seqüencial vai da pesquisa 

básica ao mercado, como numa linha de produção contínua, o processo paralelo 

caracteriza-se pelo acompanhamento e análise dos ambientes de mercado – 

necessidades e aspirações da sociedade - e do conhecimento científico e 

tecnológico, em outras palavras, pela capacitação tecnológica da empresa. Segundo 

Lacerda et al. (2001), a capacitação tecnológica, a aprendizagem organizacional, a 

qualidade de gestão e ambiental, o fluxo de informações e o compartilhamento de 
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conhecimento é que garantirão a transformação das empresas em um modelo de 

inovação. Para esses autores, para atender as questões de tecnologia e inovação 

para a competitividade, as organizações precisarão desenvolver espírito de 

cooperação, novas atitudes gerenciais, a formação de redes e alianças, aceleração 

no processo de tomada de decisão e planejamento estratégico. 

É interessante perceber, no entanto, que as duas perspectivas não se 

excluem, já que a descrição e o entendimento de um determinado mercado ou 

período podem ser mais bem desenvolvidos, dependendo do grau de turbulência em 

que se encontram. Para mercados mais competitivos ou períodos mais turbulentos, 

a descrição a partir da perspectiva construtivista pode ser mais adequada, enquanto 

períodos ou mercados mais estáveis podem ser mais bem entendidos por meio da 

perspectiva determinista. 

A inovação, segundo os novos modelos de gestão, tem sido entendida e 

tratada como um instrumento vital para a competitividade das empresas e para o seu 

crescimento econômico. As inovações podem se dar por um processo ou produto 

novo ou tecnologicamente melhorado. Um produto novo tem características 

tecnológicas ou de aplicação que diferem do produto anteriormente utilizado, 

enquanto que um produto tecnologicamente melhorado tem o seu desempenho 

significativamente elevado. Nesse último caso, esse aprimoramento pode se dar 

pela utilização de componentes ou materiais de desempenho melhor ou da melhoria 

de alguns dos subsistemas que compõem o produto. A inovação em processo se dá 

a partir da adoção de métodos de produção novos ou significativamente melhorados. 

O Manual de Oslo (OECD, 2004) é uma importante referência e constitui a principal 

fonte internacional de diretrizes para coleta e uso de dados sobre atividades 

inovadoras na indústria. 

Uma inovação tecnológica pode ser categorizada em diferentes tipos. A 

inovação incremental envolve adaptação, refinamento, avanço ou melhoria de um 

produto, processo ou serviço existente. Pode-se citar, como exemplo, o lançamento 

de uma nova geração de microprocessadores, a automatização de um determinado 

processo ou a inserção na prestação de determinado serviço de uma nova 

característica que o diferencie do anterior. A inovação entendida como radical 

compreende novos produtos e categoria de serviços completamente inéditos, como 

a comunicação móvel (BURGELMAN; CHRISTENSEN; WHEELWRIGHT, 2004). 



  23 

2.2 O gerenciamento de portfólio de projetos de P&D 
 

De acordo com as considerações anteriores, procurou-se desenhar um 

quadro introdutório a partir de temas relacionados ao gerenciamento de tecnologia e 

inovação. Assim, foi possível discutir a tecnologia e seu papel na inovação 

empresarial e, conseqüentemente, sua importância para a criação e/ou garantia da 

vantagem competitiva das empresas, no gerenciamento estratégico. Nesta seção, 

buscou-se entender o papel da gestão do portfólio de projetos no processo de 

gestão estratégica da inovação e da tecnologia, suas características, ferramentas, 

métodos e sua importância no alcance dos objetivos pretendidos pela empresa. 

Conforme já discutido, a capacidade competitiva e a própria existência das 

empresas estão relacionadas com sua capacidade de inovar seus processos e 

desenvolver novos produtos na conquista de novos mercados. Dessa forma, a 

gestão estratégica da tecnologia e da inovação representa importante ferramenta na 

consecução desses objetivos. Nessa direção, os processos de P&D vêm ganhando 

cada vez mais importância. É sabido que os programas e projetos de P&D são 

apenas uma parte na execução do planejamento estratégico de tecnologia e 

inovação, mas que, no entanto, constituem importante ferramenta para a 

materialização dessas estratégias (ANDREASSI; SBRAGIA, 2002; QUADROS; 

VILHA, 2006; RAZUK; ALMEIDA, 2005; ROUSELL; SAAD; BOHLIN, 1992; 

VASCONCELOS; SAIA, 1993). 

 

 

2.2.1 Projetos, programas e portfólios 
 

Após o lançamento da metodologia denominada OPM3 (Organizational 

Project Management Maturity Model) desenvolvida pelo Project Management 

Institute (PMI, 2003), o tema gerenciamento de portfólio vem sendo cada vez mais 

explorado e debatido na literatura atual. Para entender esse gerenciamento, é 

preciso inicialmente ter uma definição sobre os aspectos a eles relacionados, como 

projetos, programas e portfólio. Alguns outros autores ainda apresentam uma 

estrutura de gestão de projetos baseada em projetos, programas, tarefas e grupos 

de trabalho (MEREDITH; MANTELL, 2003). 
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Segundo o PMI (2004, p.374), projeto “é um esforço temporário empreendido 

para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo.” Rabechini, Maximiano e 

Martins (2005) relatam ainda mais duas definições clássicas presentes na literatura 

que ajudam o entender o que pode existir no processo de gerenciamento de 

projetos. 
Um projeto é uma organização de pessoas dedicadas visando a atingir um 
propósito e objetivo específico. Projetos geralmente envolvem gastos, ações 
únicas ou empreendimentos de altos riscos, os quais têm que ser 
completados numa certa data por um montante de dinheiro, dentro de 
alguma expectativa de desempenho. No mínimo todos os projetos 
necessitam de ter seus objetivos bem definidos e recursos suficientes para 
poderem desenvolver as tarefas requeridas (TURMAN apud RABECHINI; 
MAXIMIANO; MARTINS, 2005, p.418). 

 

 

Uma outra definição retirada da norma International Organization for 

Standardization (ISO) 10.006 citada por Rabechini, Maximiano e Martins (2005, 

p.418) diz que projeto é “um processo único, consistindo de um grupo de atividades 

coordenadas e controladas com datas para início e término, empreendido para 

alcance de um objetivo conforme requisitos específicos, incluindo limitações de 

tempo, custo e recursos.” As três definições trazem internamente dois conceitos 

comuns: o de temporalidade, já que todo projeto tem data para início e término; e o 

de singularidade, que é o que difere o produto ou serviço de todos os similares 

desenvolvidos anteriormente (RABECHINI, 2003). 

Já Meredith e Mantell (2003) dizem que o projeto deve ser visto como uma 

unidade e que alguns atributos podem caracterizá-los. Em função mesmo dessas 

características, um projeto não pode ser gerenciado de forma adequada por 

ferramentas gerenciais usadas no trabalho rotineiro. Conforme mencionado, as 

características de um projeto são: 

• propósito: um projeto tem escopo bem definido, o suficiente para atingir 

alguns objetivos e resultados pretendidos; 

• ciclo de vida: um projeto é delineado sobre uma perspectiva temporal; 

• interdependências: projetos, às vezes, interagem com outros projetos, mas 

sempre irão interagir com os padrões empresariais e os processos internos; 

• unicidade: projetos têm elementos que os tornam únicos, singulares. Dois 

projetos de engenharia e construção, por exemplo, ou então de P&D, não são 

precisamente iguais; 
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• conflitos: projetos muitas vezes disputam com a estrutura funcional por 

recursos e pessoas e, por isso, são caracterizados pelo conflito. 

 

Um mapeamento interessante visando a identificar e gerenciar diferentes 

tipos de projetos é proposto por Wheelwright e Clark (1992). O mapa utiliza como 

eixos principais o grau de mudança no produto e no processo de manufatura e não é 

difícil perceber que quanto maior a mudança provocada por um determinado tipo de 

projeto, maior será a quantidade de recurso necessária para ele. Conforme mostrado 

na FIG. 1, esse mapa apresenta quatro tipos principais de projetos. 

 

 

 
 
Fonte: baseado em Wheelwright e Clark (1992). 

 

FIGURA 1 - Mapa dos tipos de projetos. 
 

 

Os três tipos de projetos dentro dos eixos da figura – derivativo, de ruptura e 

de plataforma – são de desenvolvimento comercial. O que está fora dos eixos é de 

pesquisa e desenvolvimento e, portanto, precursor do desenvolvimento comercial. 

Os projetos derivativos são caracterizados por pequenas mudanças nos 

produtos ou processos dos modelos existentes. No geral, promovem redução de 
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custo, melhoramentos, consomem muito menos recursos que as outras categorias, 

apresentam baixo risco e o seu desenvolvimento é geralmente de curto prazo. 

Os projetos de plataforma são aqueles que se encontram no meio do caminho 

entre os de melhoria e os de ruptura. Apresentam mais mudanças que os projetos 

de melhoria e menos se comparadas às promovidas pelos projetos de ruptura. 

Geralmente, criam uma plataforma para a nova geração de produtos ou processos e 

representam significante melhora nas soluções voltadas para os clientes. Envolvem 

consideravelmente não só a área de engenharia, mas também as de manufatura, 

mercado e a alta gerência. Com isso têm alto potencial competitivo e de penetração 

no mercado.  

Os projetos de ruptura envolvem tecnologia mais nova que os projetos de 

plataforma, trazem significativas mudanças nos produtos e processos existentes e 

podem estabelecer um novo padrão de produto ou processo bastante diferente das 

gerações anteriores. Como utilizam novas tecnologias e materiais revolucionários, 

geralmente também exigem processos de manufatura revolucionários e com isso 

necessitam de maiores somas de recursos. 

E, finalmente, os projetos de pesquisa e desenvolvimento, por não serem de 

desenvolvimento comercial, encontram-se representados fora dos eixos propostos 

relativos às mudanças em produtos ou processos. Essa representação também evita 

que se tenham as mesmas expectativas com os projetos de P&D que se têm com os 

projetos de desenvolvimento comercial, além de cooperar para que as estratégias de 

investimento e gestão sejam também diferenciadas daqueles outros. São criações 

de novas tecnologias e materiais inovadores que eventualmente podem chegar ao 

desenvolvimento comercial, mas para que essa transição aconteça de forma suave e 

equilibrada, é preciso manter estreito relacionamento com o desenvolvimento 

comercial. 

Para Roussel, Saad e Bohlin (1992), a P&D pode ser dividido em três tipos 

básicos: incremental, radical e fundamental. A P&D incremental caracteriza-se por 

promover pequenos avanços tecnológicos a partir dos conhecimentos já existentes. 

É importante ressaltar que, embora, as mudanças tecnológicas trazidas por esse tipo 

de projeto sejam poucas, no conjunto as economias podem ser significativas. A P&D 

radical é caracterizado por altos riscos técnicos e financeiros, pois, nesse caso, está 

se buscando uma tecnologia totalmente nova que, se por um lado traz as incertezas 

inerentes aos resultados a serem alcançados, por outro pode garantir diferencial 
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competitivo por longo período de tempo. Por isso, a análise para o investimento 

nesse tipo de projeto não pode utilizar as mesmas estratégias que as empregadas 

nos projetos incrementais, por exemplo. Por fim, a P&D fundamental representa um 

salto no conhecimento científico e tecnológico. São projetos que visam à preparação 

de um campo de futura exploração comercial de longo prazo ou, ainda, o 

desenvolvimento da capacidade da pesquisa em profundidade em tecnologias 

potencial, conforme o entendimento da organização. 

Com tudo isso, é preciso ter em mente que o P&D deve ser administrado 

consciente e estrategicamente, para que venha a integrar o negócio da empresa, 

cumprindo, assim, os seus propósitos mais importantes: 

• defender, apoiar e expandir o negócio atual; 

•  impulsionar novos negócios;  

• ampliar e aprofundar as capacidades tecnológicas da empresa. 

 

Ao apresentar-se breve análise dos projetos e suas características principais, 

passou-se a analisar a ótica do conjunto, que engloba as definições de programa e 

portfólio e seus respectivos processos de gerenciamento, que serão tratados a 

seguir. 

Programa, segundo o PMI (2004, p.374), é um “grupo de projetos 

relacionados, gerenciados de modo coordenado para a obtenção de benefícios e 

controle que não estariam disponíveis se eles fossem gerenciados individualmente.” 

Similarmente, portfólio é um conjunto de projetos e/ou programas e outras 

tarefas que são agrupadas para facilitar o alcance dos objetivos estratégicos de 

forma efetiva. Num portfólio, os projetos ou programas não precisam 

necessariamente ser interdependentes ou relacionados diretamente entre si. 

 

 

2.2.2 Gerenciamento de projetos, de programa e de portfólio 
 

O gerenciamento de projetos é, então, a aplicação do conhecimento, 

habilidades, ferramentas e técnicas nas atividades dos projetos. O gerenciamento de 

programa é a gestão centralizada e coordenada de um determinado programa para 

atingir os objetivos estratégicos e os benefícios daquele programa, enquanto 

gerenciamento de portfólio é a gestão centralizada de um ou mais portfólios, que 
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inclui identificação, priorização, autorização, gerenciamento e controle de projetos, 

programa e outros trabalhos relacionados, para atingir os objetivos estratégicos 

específicos do negócio (PMI, 2003). 

De maneira geral, o gerenciamento de portfólio tem evoluído nos últimos 

anos, o que tem levado as empresas a incorporarem sua utilização. Há, na literatura, 

uma série de autores que enfatizam a necessidade de se estabelecerem processos 

e procedimentos gerenciais para o gerenciamento de portfólio (RABECHINI; 

MAXIMIANO; MARTINS, 2005). 

Para Archer e Ghasemzadeh citado por Rabechini, Maximiano e Martins 

(2005), gerenciamento de portfólio é um conjunto de projetos que são desenvolvidos 

por uma unidade organizacional, onde cada projeto pode ou não se relacionar com 

outros, desde que todos eles façam parte dos objetivos estratégicos dessa 

organização. Os autores apresentam um processo de seleção de portfólio baseado 

em etapas seqüenciais, no qual a avaliação dos projetos é realizada em três fases: 

• as considerações estratégicas levam em conta todas as informações para 

subsidiar a análise dos ambientes interno e externo, segundo os aspectos 

estratégicos. O foco da análise está voltado para resultados de médio e longo 

prazo para as empresas; 

• a avaliação individual de projetos tem o objetivo de classificar os projetos 

novos e em desenvolvimento a partir de uma série de procedimentos, 

métodos e critérios específicos; 

• a seleção do portfólio, propriamente dita, é a avaliação dos diferentes 

projetos, relacionando-os uns com os outros. Geralmente utiliza uma 

abordagem multicritério no processo de avaliação. 

 

Também Crawford citado por Rabechini, Maximiano e Martins (2005) propõe 

que o gerenciamento de portfólio deva ser visto como um processo gerencial, que é 

guiado pelos seguintes passos: 

• identificação de projetos levando-se em consideração os aspectos 

estratégicos, táticos e os projetos em andamento; 

• alinhamento das oportunidades em relação às estratégias e à organização por 

meio da escolha de critérios de avaliação dos projetos e programas; 

• avaliação de investimentos e recursos; 
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• desenvolvimento e análise do portfólio;  

• gerenciamento do portfólio.  

 

Já Lacerda et al. (2001) apresentam uma proposta para avaliar um portfólio 

de projetos quanto ao seu posicionamento e importância tecnológica, ao qual eles 

denominaram de portfólio de tecnologia e que foi inspirado na clássica matriz BCG, 

desenvolvida pelo Boston Consulting Group (FIG. 2).  

 

 

 
Fonte: Lacerda et al. (2001). 

 

FIGURA 2 - Portfólio de tecnologia. 
 

 

De acordo com o portfólio de tecnologia apresentado, a estratégia a ser 

adotada para as tecnologias posicionadas no quadrante das “estrelas” deve envolver 

investimentos que posicionem a empresa na fronteira de P&D, avançando os limites 

dos seus processos de desenvolvimento de produtos novos. As tecnologias que se 

encontram no quadrante das “vacas leiteiras” devem ser examinadas 

cuidadosamente, pois, apesar de serem tecnologias importantes no contexto atual e 

de investimentos garantidos, podem ser substituídas a qualquer momento. As 

tecnologias do quadrante dos “pontos de interrogação” têm características ambíguas 
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e podem ser levadas para o estado de “estrelas” em função dos investimentos 

realizados. A empresa deve decidir se investe pesadamente nessas tecnologias a 

fim de reduzir a defasagem em relação aos concorrentes e ganhar paridade ou se se 

desobriga desse negócio ou produto. Os investimentos para as tecnologias dos 

“cachorros” devem ser repensados ou reorientados para outras mais importantes. 

Cooper, Edgett e Kleinschmidht (2001a; b) consideram que o gerenciamento 

de portfólio é fundamental para o sucesso no desenvolvimento de novos produtos. 

Está relacionado com alocação de recursos, seleção de projetos e estratégia. 

Segundo eles, esse gerenciamento é importante por três motivos: 

• é fundamental para o sucesso do negócio: a habilidade de selecionar projetos 

no presente garantirá, no futuro, produtos vencedores; 

• é a manifestação da estratégia de negócio da empresa: se uma iniciativa de 

desenvolvimento de um novo produto está errada, então a empresa falha na 

implementação de sua estratégia de negócio; 

• envolve alocação de recursos que não são fartos e que, por isso mesmo, não 

podem ser desperdiçados com projetos errados. 

 

Nessa abordagem, os autores introduzem a perspectiva do dinamismo do 

ambiente, dos projetos e da própria empresa. Isso quer dizer que um gerenciamento 

de portfólio adequado deve contemplar as constantes mudanças que acontecem nos 

projetos e deve, por isso, ser constantemente reavaliado e modificado. As 

oportunidades de negócio são outro fator que deve ser avaliado com freqüência. 

Outra questão interessante abordada é que os projetos em um portfólio (novos e em 

continuidade) se encontram em diferentes estágios de desenvolvimento e, por isso, 

adicionam uma dificuldade a mais no gerenciamento de portfólio, pois competem 

pelos mesmos recursos para o seu desenvolvimento. Com tudo isso, o processo de 

gerenciamento de portfólio não é tarefa fácil. No entanto, um estudo realizado por 

Cooper, Edgett e Kleinschmidht (2001b) em diversas empresas americanas levantou 

as práticas mais comuns na gestão de projetos e identificou suas vantagens e 

desvantagens, pontos fortes e fracos. Os métodos pesquisados foram separados 

segundo os seus objetivos principais: maximização de valor, balanceamento e 

alinhamento estratégico. Segundo eles, somente utilizando complementarmente as 

três formas de seleção e priorização de projetos é que se torna possível ao 
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gerenciamento maximizar o valor do portfólio, balanceá-lo adequadamente e alinhá-

lo conforme a estratégia da empresa. 

 

 

2.2.3 As ferramentas de seleção e priorização de projetos no processo de 
gerenciamento de portfólio 

 

Conforme discutido nos itens anteriores, o gerenciamento de portfólio é uma 

ferramenta que promove a materialização dos objetivos estratégicos da empresa por 

meio da alocação de recursos em diferentes projetos e negócios, baseada em 

métodos e critérios definidos a partir da própria estratégia empresarial. Por isso, os 

métodos de seleção e priorização de projetos representam um importante 

instrumento de agregação de valor, melhoria da qualidade e aumento da 

competitividade das organizações. 

Em uma pesquisa realizada por Kruglianskas (1989a) em 51 empresas 

brasileiras de grande porte sobre critérios e procedimentos para a seleção de 

projetos de P&D, sugere-se que elas levem em consideração os seguintes fatores no 

seu processo de priorização de projetos: 

• compatibilidade do projeto com a estratégia global da empresa; 

• existência de uma necessidade de mercado claramente identificada; 

• potencialidade de retorno, em termos de receitas de vendas;  

• possibilidade de o projeto proporcionar à empresa vantagens competitivas em 

seu mercado. 

 

Uma variedade de métodos, procedimentos e critérios tem sido discutida na 

literatura ao longo dos anos (COOPER; EDGETT; KLEINSCHMIDHT, 2001a; 

FRAME, 2002; GRAHAM; ENGLUND, 1997; KRUGLIANSKAS, 1989b; 

KRUNGLIANSKAS, 1992; MARTINO, 1995; MEREDITH; MANTEL, 2003; SOUDER, 

1988). 

Souder (1988) discute o processo de seleção de projetos com base em 

métodos e ferramentas divididos em três categorias distintas: 

• os modelos de filtragem, que abrangem ferramentas como: lista de 

checagem, modelos de perfil, modelos de pontuação e modelos de fronteira, 
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responsáveis por fornecer informações iniciais a fim de distinguirem-se as 

propostas iniciais de projetos; 

• os modelos de avaliação geralmente estão baseados em índices econômicos 

e financeiros, além da tradicional análise de risco, e são responsáveis por 

fornecer análise mais rigorosa das propostas de projetos que passaram pela 

etapa de filtragem;  

• os modelos de portfólio que são utilizados para fornecer uma alocação 

otimizada dos recursos no desenvolvimento dos projetos que sobreviveram 

aos modelos de avaliação. 

 

Krugliansakas (1992) sugere um modelo para o processo de seleção de 

projetos de P&D, baseado numa proposta de Souder (1988), composto de uma série 

de etapas progressivas e interativas. Além disso, os critérios para a seleção e 

avaliação de projetos podem abranger diferentes dimensões, como, por exemplo: 

estratégicas, mercadológicas, financeiras, etc. 

Conforme mostrado na FIG.3, esse processo começa com a geração de uma 

idéia que se torna uma proposta de projeto. Nessa fase, uma técnica de triagem 

deve ser executada a fim de avaliar preliminarmente e selecionar aquelas idéias que 

se mostram com potencial de aprovação. As propostas que passam pela etapa de 

triagem são conduzidas a uma investigação mais elaborada, com mais profundidade, 

procurando-se levantar o valor de cada projeto. Nessa fase utilizam-se técnicas mais 

quantitativas, o que requer mais investimentos na obtenção dos dados que serão 

submetidos a uma análise futura. Como etapa final, procede-se à análise das 

propostas novas juntamente com os projetos em andamento, com o objetivo de 

equilibrar a carteira dos projetos a serem executados. Nessa fase busca-se escolher 

os projetos de mais consistência com as políticas e objetivos da empresa. Neste 

ponto é que se define se a estratégia tecnológica será mais agressiva ou 

conservadora em termos de mercado, se contemplará projetos mais estratégicos e 

de longo prazo ou se será projetos incrementais e com o foco no operacional. Essa 

última etapa não se resume somente na aplicação de técnicas quantitativas. Trata-

se de uma análise articulada harmonicamente com as prioridades, políticas e 

estratégias da empresa. 
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Fonte: Krugliansakas (1992). 
 

FIGURA 3 - Modelo conceitual do processo de avaliação e seleção de 

projetos de P&D. 

 

 

Martino (1995) já apresenta uma gama variada de técnicas a partir da 

literatura, voltada para os gestores de P&D. Ele discute uma porção de técnicas de 

seleção de projetos individualmente e de portfólio de projetos (ordenamento, 

econômicas, de tomada de decisão, otimização, simulação, modelos cognitivos, 

entre outras), apresenta os fatores a serem considerados nessas técnicas (técnicos, 

de mercado, político, do estágio da inovação) e descreve os dados necessários para 

a tomada de decisões durante o processo de seleção. 
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A natureza do risco e o grau de incertezas associados aos projetos de P&D 

levam os pesquisadores a estudarem e a sistematizarem métodos e processos a fim 

de minimizarem-se as dificuldades intrínsecas na seleção de projetos, como a 

escolha e a quantificação dos critérios definidos como prioritários, as múltiplas 

variáveis a serem consideradas e a subjetividade de alguns fatores que influenciam 

na aplicação desses métodos. Meredith e Mantell (2003) consideram que um modelo 

de seleção de projetos deve abranger os seguintes pontos importantes: 

• realismo: o modelo deve refletir a realidade do processo decisório, incluindo 

as limitações da empresa, além de incluir técnicas de medição de custo, risco, 

tempo ou aceitação dos clientes; 

• habilidade: o modelo deve ter habilidade suficiente para trabalhar em várias 

fases diferentes, simular situações internas e externas relativas aos projetos e 

selecionar o melhor conjunto de projetos, considerando os aspectos risco, 

expectativas empresarias e restrições; 

• flexibilidade: o modelo deve ser flexível o bastante para ser modificado e se 

auto-ajustar às mudanças no ambiente da empresa; 

• fácil de usar: o modelo deve ser razoavelmente conveniente, sem gastar 

muito tempo na sua execução, sem a necessidade de interpretações 

especiais, de dados de difícil acesso, de um número excessivo de pessoas ou 

de equipamentos indisponíveis; 

• baixo custo: o modelo deve ser barato o suficiente para não comprometer os 

recursos que serão destinados aos projetos; 

• de fácil implementação computacional: deve ser fácil de implementar, 

manipular, utilizando os pacotes computacionais já largamente conhecidos. 

 

A partir da pesquisa que Cooper, Edgett e Kleinschmidt (2001a) realizaram 

em 205 empresas norte-americanas distribuídas nos setores aeroespacial, 

eletrônicos, instrumentação profissional e científica, produtos de informática, 

comunicação, engenharia genética, entre outros, foi possível verificar a preferência 

dessas empresas por alguns modelos de avaliação de projetos. Considerando a 

relevância do tema e da pesquisa realizada por esses autores, os resultados 

alcançados, as análises feitas e a sistematização do conhecimento nessa área por 
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meio dos trabalhos publicados, optou-se por considerá-los em um tópico separado, a 

fim de melhor elucidarem-se suas observações e conclusões. 

 

 

2.3 Gerenciamento de portfólio à luz dos trabalhos de Cooper, Edgett e 
Kleinschmidt (2001a; b) 

 

A pesquisa de Cooper, Edgett e Kleinschmidt (2001a) teve como amostra 205 

empresas norte-americanas de diferentes setores da economia e procurou focar-se 

nos métodos de gerenciamento de portfólio que elas estavam usando e quais os 

resultados alcançados. Os autores dizem que, em função da amostra elevada, foi 

possível fazer correlações entre o desempenho dos resultados alcançados e os 

métodos usados, visando a lançar luz sobre quais métodos parecem funcionar 

melhor em função de métricas específicas. A partir da pesquisa também foi possível 

levantar alguns requisitos para um gerenciamento efetivo do portfólio: 

• as metas, objetivos e estratégias corporativas devem ser a base para a 

seleção de portfólio de novos produtos ou de P&D; 

• a alta gerência é a condutora da estratégia e deve estar envolvida de perto no 

processo decisório de seleção projetos de novos produtos e de P&D; 

• uma boa comunicação e entendimento deve existir entre a alta gerência 

corporativa e a gerência de P&D; 

• os métodos de portfólio devem ajustar-se à estrutura decisória do negócio; 

• os métodos de portfólio devem ser usados para expor informações apenas e 

não para definir a “melhor decisão”; 

• o método de seleção deve contemplar mudanças e interações de metas e 

envolvidos; 

• o método de seleção deve contemplar a tomada de decisão nos diferentes 

níveis da organização; 

• o risco deve ser contemplado pelas técnicas de seleção;  

• o suporte de sistemas apropriados e estrutura organizacional são necessários 

ao processo de seleção de projetos. 
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Segundo os autores, foi possível perceber, pela pesquisa, que, apesar de os 

métodos de portfólio variarem largamente de empresa para empresa, o denominador 

comum entre eles são os seus objetivos e, então, foi possível agrupar os métodos e 

ferramentas de gerenciamento de portfólio em três macroobjetivos principais: 

• maximização do valor do portfólio: tem o objetivo principal de alocar os 

recursos de forma a maximizar o valor do portfólio de projetos em relação aos 

objetivos traçados pela empresa, como retorno sobre investimento, 

probabilidade de sucesso, lucratividade em logo prazo, entre outros; 

• balanceamento do portfólio: visa a distribuir os projetos compondo uma 

carteira equilibrada segundo os objetivos desejados pela empresa, que pode 

ser, por exemplo, projetos de curto e longo prazo; projetos de alto e baixo 

risco; equilíbrio em diversos mercados – carteira variada em diferentes 

mercados, diferentes tipos de tecnologias, diferentes tipos de projetos – novos 

produtos, melhoria operacional, redução de custos, pesquisa básica; 

• vínculo do portfólio com a estratégia da empresa: busca principalmente 

garantir que, a despeito de todas as outras considerações, o portfólio final de 

projetos esteja estrategicamente alinhado e que verdadeiramente reflita a 

estratégia do negócio. 

 

Segundo os autores, o conflito entre esses três macroobjetivos pode aparecer 

quando, por exemplo, um portfólio com a melhor taxa de retorno sobre o 

investimento não estiver muito bem equilibrado ou quando a maioria dos projetos for 

de curto prazo e focada em único mercado. No entanto, eles ressaltam que a 

escolha da ferramenta de gestão de portfólio feita pela empresa já diz qual a 

hierarquia dos macroobjetivos. Isso acontece porque certas ferramentas são mais 

adequadas a determinados objetivos que a outros. As ferramentas visuais, por 

exemplo, são mais indicadas para estabelecer um balanceamento de projetos do 

que os métodos de pontuação, que são pobres na obtenção de um balanceamento, 

mas são muito efetivos se o objetivo é maximizar algum parâmetro específico do 

portfólio. Assim, os objetivos, sejam eles explícitos ou implícitos, que se pretendem 

alcançar determinam a natureza do método a ser utilizado no gerenciamento do 

portfólio. 

A seguir, será feita descrição mais detalhada dos métodos e técnicas no 

processo de gerenciamento de portfólio e alocação de recursos de P&D. 
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2.3.1 Valor 
 

Segundo Cooper, Edgett e Kleinschmidt (2001a), a primeira meta de muitas 

empresas é maximizar o valor do portfólio frente a um ou mais objetivos do negócio 

(lucratividade, estratégia, risco aceitável, etc.). Vários métodos podem ser utilizados 

para alcançar esse resultado, todos eles com pontos fortes e fracos. O resultado 

principal desse tipo de método é sempre uma lista ordenada de projetos, na qual os 

primeiros deles são os melhores para se atingirem os objetivos pretendidos. 

Segundo os autores, um desafio nessa categoria é a escolha de um método que 

seja consistente, válido e confiável, pois todos os projetos precisariam atender ao 

método escolhido sob o risco de comprometerem toda a carteira e colocarem-na em 

questionamento. Outro desafio seria escolher os critérios e métodos para qualificar e 

graduar os projetos segundo os objetivos a serem alcançados. Em relação aos 

diversos métodos e técnicas de maximização de valor de portfólio, podem-se citar, 

primeiramente, os de caráter financeiro: 

• Valor presente líquido (VPL): é um procedimento bastante conhecido, tanto 

quanto a taxa interna de retorno (TIR), e geralmente é utilizado antes da 

aplicação dos recursos no projeto ou no desenvolvimento. São empregados 

como critério de corte em decisões do tipo Go/Kill - aceitar/não aceitar ou 

prosseguir/matar. Os valores desejados de VPL são os positivos e para a TIR 

é fixado um limite mínimo a ser atingido pelos projetos. Como os recursos são 

sempre restritos, a meta é maximizar o portfólio, ordenando-se os projetos de 

forma decrescente em relação ao retorno sobre o dinheiro empregado (razão 

do item que se quer maximizar, no caso VPL, pelos recursos remanescentes 

a serem gastos no projeto) até o limite máximo de recursos disponíveis para 

uso imediato ou no primeiro ciclo dos projetos. Como geralmente há mais 

projetos que recursos disponíveis, os projetos acima da linha de corte serão 

então encaminhados às próximas etapas, enquanto os abaixo ficarão na lista 

de espera, já que os projetos com VPL negativos já foram descartados. Um 

dos pontos positivos desse método é a necessidade de calcular-se o VPL 

para todos os projetos, o que é bom, já que muitos entram de alguma forma 

no processo de seleção e priorização sem análise financeira prévia. Outro 

ponto positivo é que esse método exige que a equipe do projeto encare a 

realidade financeira, buscando informações como tamanho e aceitação do 
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mercado e questões mais simples, como é o caso do preço. Além disso, a 

variável retorno sobre o dinheiro empregado constrói um portfólio com projeto 

economicamente atrativo. Outras vantagens adicionais é que ele considera o 

fator temporal do dinheiro, em que os projetos de muito longo prazo são 

punidos, projetos no meio do desenvolvimento são favorecidos se 

comparados com outros novos de mesmas condições, além de considerar as 

necessidades imediatas de recursos e das necessidades totais do projeto. No 

entanto, a maior desvantagem desse método é justamente fazer uso apenas 

da análise financeira, na qual a qualidade é determinada pela qualidade dos 

dados de entrada. Nesse caso, para produtos novos, especialmente nos 

primeiros estágios, os dados de entrada não apresentam precisão. Além 

disso, as metas financeiras, apesar de importantes, não são suficientes para 

fornecer uma carteira equilibrada de projetos, tampouco para considerar 

aspectos estratégicos importantes no portfólio. 

• Valor comercial esperado: esse método procura maximizar a importância 

comercial esperada do portfólio. Os riscos são considerados - o que não se 

faz no retorno sobre o dinheiro empregado – a partir da inclusão de duas 

variáveis: probabilidade de sucesso técnico e probabilidade de sucesso 

comercial. O diagrama do cálculo do valor comercial esperado é mostrado na 

FIG. 4. Considerado pelos autores como um método mais bem adequado ao 

gerenciamento de projetos, o valor comercial esperado é um modelo de dois 

estágios, mas que poderia ser ampliado para mais estágios visando a 

contemplar etapas de validação ou, ainda, a importância estratégica do 

projeto a partir de um determinado índice. Nessa abordagem, o valor 

comercial esperado é dividido pelo dispêndio anual do projeto e a lista de 

projetos é então ordenada por essa razão até o limite máximo dos recursos 

disponíveis para os projetos. Além de conter todas as vantagens do VPL e do 

retorno sobre o dinheiro empregado, o valor comercial esperado adiciona ao 

processo disciplina e rigor financeiro, reconhece os recursos com restrições e 

conduz o portfólio ao máximo valor. A maior vantagem desse método é que 

ele considera as probabilidades de sucesso técnico e comercial, o que os 

métodos financeiros usuais não fazem. Por outro lado, a maior restrição ainda 

continua sendo a dependência de dados financeiros e outros dados 

quantitativos. Ademais, as estimativas de probabilidades de sucesso nem 
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sempre são tão fáceis de serem determinadas. Outra desvantagem é que 

esse método também não considera o correto equilíbrio do portfólio, como 

projetos de baixo e alto risco ou de diferentes marcas ou tecnologias. 

 

 
 

Fonte: Cooper, Edgett e Kleinscmidt (2001a). 
 

FIGURA 4 - Determinação do valor comercial esperado do projeto. 

 

 

• Índice de produtividade: é uma variação do valor comercial esperado, já que 

considera riscos e probabilidades. A equação para o índice de produtividade é 

mostrada na FIG. 5. No entanto, o valor comercial esperado aqui considerado 

é o VPL ajustado apenas para o risco comercial. Como esse método se 

assemelha ao do valor comercial esperado descrito anteriormente, ele 

compartilha vários de seus pontos fortes e fracos. 
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Fonte: Cooper, Edgett e Kleinscmidt (2001a). 

 

FIGURA 5 - Determinação do índice de produtividade. 

 

• Teoria de opções de preços ou teoria de opções reais: a teoria de opções 

reais adiciona uma habilidade ao gestor de optar por investimentos a fim de 

reduzir os riscos. Segundo os autores, vários especialistas têm reconhecido 

que a teoria de opções reais é o método de valoração mais correto e que o 

VPL ou fluxo de caixa descontado são “incorretos”. A partir de várias 

simulações realizadas pelos autores, o VLP ou o fluxo de caixa descontado 

atenua o valor real de projetos como os de ruptura que, por exemplo, têm 

probabilidade de sucesso técnico ou comercial baixo e nos quais os custos de 

empreender são altos. Assim, a empresa pode deixar de desenvolver um 

projeto valioso se considerar apenas o VPL. Como o conceito de teoria de 

opções reais é ainda muito novo, não há dados ainda suficientes para avaliar 

seus resultados, apesar, segundo a pesquisa, de muitos gestores de 

tecnologia utilizarem o método da teoria de opções reais. 

• Lista de classificação dinâmica: este método financeiro não se limita a 

apenas um único critério de classificação. Ele tem a vantagem de classificar 

projetos de acordo com vários critérios ao mesmo tempo, sem muita 

complexidade e sem muita demora. Os critérios escolhidos podem ser, por 

exemplo, lucratividade, retorno sobre o investimento, importância estratégica, 

facilidade de execução, rapidez ou outras características desejáveis. Os 

projetos são inicialmente listados com suas respectivas pontuações nos 

diversos critérios. Cada projeto é classificado primeiramente em função de 

cada critério financeiro e a classificação final geralmente é a média das 

classificações de cada critério. Os projetos são então listados por ordem de 

classificação. As vantagens desse método são a facilidade e a velocidade na 

classificação dos projetos, além de permitir a inclusão de vários critérios 
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considerados importantes para uma determinada empresa na classificação de 

seus projetos. O ponto de fragilidade é que não se leva em consideração a 

restrição de recursos. 

 

Esses são alguns métodos de maximização de valor de portfólio, todos eles 

baseados em variáveis financeiras. Sua robustez e rigor são pontos positivos. No 

entanto, a confiança excessiva que se deposita nos métodos financeiros pode levar 

a decisões erradas, já que freqüentemente os dados utilizados na composição 

desses índices estão errados ou distorcidos. A sofisticação desses métodos 

freqüentemente supera a qualidade dos dados de entrada. Outro ponto crítico é que 

projetos de ruptura e de alto risco são punidos frente a projetos de baixo risco e 

retorno mais imediato. Isso acontece porque os métodos financeiros têm 

comportamento do tipo “ou tudo ou nada” em relação aos investimentos a serem 

realizados. 

Uma outra categoria de métodos e técnicas dentro da busca para a 

maximização do valor do portfólio é a de valoração ou pontuação. Esses métodos 

levam em consideração os possíveis fatores ou critérios que impactam diretamente o 

sucesso de projetos. Alguns dos fatores de sucesso mais importantes que se 

relacionam fortemente com a lucratividade são os seguintes: 

• ter um produto superior, único, que seja um diferencial em relação aos 

competidores, ofereça vantagens únicas e alto valor ao consumidor; 

• focar-se num mercado atrativo que esteja crescendo, seja amplo e tenha boas 

margens, competição fraca e baixa resistência competitiva; 

• alavancar os pontos fortes internos da empresa, produtos e projetos que 

surjam das competências, da experiência e do poder da empresa, tanto em 

marketing quanto em tecnologia. 

 

Um sistema de pontuação considera o desenvolvimento de uma lista de 

critérios para classificar os projetos e distingui-los em relação a determinados 

aspectos, como alto lucro e alta taxa de sucesso. Na realidade, esse tipo de método 

tem como ponto crucial a definição dos critérios a serem utilizados na avaliação dos 

projetos. Cada projeto é pontuado segundo os critérios escolhidos em escalas que 

vão de um a cinco ou de zero a 10. Essas pontuações são geralmente multiplicadas 

por um determinado peso e então somadas a fim de representar-se a atratividade de 
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cada projeto. Os modelos de pontuação podem ser utilizados em decisões do tipo 

Go/Kill - prosseguir/matar - ou então na priorização do portfólio. Os critérios 

utilizados pelas empresas refletem a importância que cada uma delas demonstra em 

relação aos aspectos considerados fundamentais na construção de um portfólio 

otimizado. Alguns critérios citados pelos autores adotados por algumas das grandes 

empresas pesquisadas são, por exemplo: 

• compatibilidade com a estratégia da empresa; 

•  alavancagem estratégica; 

• probabilidade de sucesso técnico; 

• probabilidade de sucesso comercial; 

• retorno para a empresa; 

• vantagem competitiva; 

• atratividade de mercado; entre outros. 

 

Um modelo elaborado pelos autores a partir da análise dos processos de 

várias empresas líderes e dos fatores críticos de sucesso para seus novos produtos 

é composto de seis fatores principais que, por sua vez, se subdividem em outros 

subitens (COOPER; EDGETT; KLEINSCHMIDT, 2001a, p. 54): 

• Alinhamento e importância estratégicos: o projeto está alinhado com a 

estratégia e é estrategicamente importante? 

• Produto e vantagem competitiva: o produto oferece benefícios exclusivos 

para o comprador? Vai ao encontro das necessidades do consumidor mais 

que os concorrentes? Dá boa retribuição ao dinheiro gasto na compra? 

• Atratividade do mercado: o mercado-alvo é atrativo em tamanho, 

crescimento, margens, competição? 

• Alavancagem das competências básicas: o projeto se apóia em pontos 

fortes, experiências e competências em marketing, tecnologia e 

operacionalidade? 

• Factibilidade técnica: qual é a probabilidade de ser factível – tamanho da 

lacuna tecnológica? Complexidade? Incertezas? 

• Retorno financeiro: o projeto trará lucro? Qual o grau de certeza? Vale a 

pena correr o risco? 
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A pontuação pode ser dada sobre os seis fatores principais ou sobre todos os 

subitens relacionados a eles, em uma escala de zero a 10. Pode-se considerar ainda 

que uma nota zero em um dos fatores desclassifica automaticamente o projeto 

analisado. Enfim, a atratividade de cada projeto é dada pela soma ponderada dos 

seis fatores e depois ajustado ao limite de 100%. 

Segundo os autores, um modelo de pontuação não é tão fácil de se construir 

e implementar. Deve-se considerar como pontos principais as questões, fatores e 

itens que o modelo deve conter. Deve-se buscar um número reduzido de critérios, 

especialmente se as reuniões de decisão são com a alta gerência. Caso o portfólio 

possua muitos projetos, um número inferior a 10 fatores ou critérios deve ser 

utilizado a fim de evitarem-se fadiga e confusão. 

Outro ponto de discussão freqüente quanto aos modelos de pontuação é qual 

peso deve ser utilizado para cada critério e como determiná-los. De acordo com o 

autor, algumas empresas, em função da dificuldade na determinação desses pesos, 

atribuem pesos iguais a todos os critérios. Outras afirmam que determinados 

critérios são realmente mais importantes que outros, como o alinhamento 

estratégico, por exemplo. E, finalmente, outras empresas usam pesos variáveis, 

dependendo do tipo de projeto. Em relação a essa última abordagem de pesos 

variáveis, é importante frisar que o elemento de comparação entre todos os projetos 

deixa de existir, pois com a mudança dos pesos, o modelo de pontuação também 

muda e a atratividade dos projetos, no todo, não pode mais ser comparada, a não 

ser entre aqueles do mesmo tipo. 

Também outro fator a ser observado é a gerência dos dados de entrada, que 

na sua maioria são variáveis subjetivas. Essa característica pode tornar o modelo 

complicado durante as reuniões para a tomada de decisão. Essa tarefa, além de 

nem sempre ser fácil, em função da própria subjetividade dos critérios, pode também 

consumir muito tempo. Como alternativa, podem-se utilizar formulários específicos e 

facilitadores para explicar os critérios, conduzir os trabalhos, levando a consenso 

uma decisão sobre o projeto. 

Dois outros métodos menos utilizados são abordados pelos autores: lista de 

verificação e comparação dois-a-dois. A lista de verificação é parecida com o 

método de pontuação, já que possui critérios por meio dos quais os projetos são 

avaliados. No entanto, enquanto os métodos de pontuação têm como resultado final 

um índice de atratividade para cada projeto, nas listas de verificação o projeto passa 
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ou não passa, pois as respostas para as questões são do tipo sim ou não e um 

simples não é suficiente para excluir um projeto do portfólio. A comparação dois-a-

dois, muito pouco utilizada, é a comparação entre dois projetos de cada vez, em que 

uma decisão é tomada sobre realizar um projeto ao invés de outro em função da 

percepção do avaliador. A ordenação final é feita a partir do número de escolhas que 

um determinado projeto recebeu ao ser comparado com todos os outros. Os autores 

relatam que ultimamente esse tipo de método tem recebido contribuições 

matemáticas a fim de agilizar-se o processo de comparação, como é o caso do 

processo de hierarquia analítica (AHP). 

No que tange aos métodos de maximização do valor do portfólio, os autores 

reuniram seis importantes: VLP e retorno sobre o dinheiro empregado; valor 

comercial esperado (VCE); índice de produtividade (IP); teoria de opções reais; lista 

de classificação dinâmica; e os modelos de pontuação. Algumas das desvantagens 

desses métodos foram mencionadas, como quantidade de dados necessários, 

confiabilidade dos dados, objetivos múltiplos, precisão imaginária, subjetividade na 

avaliação, probabilidade de se repetirem as mesmas percepções para critérios 

diferentes, mas a maior delas é que eles não asseguram que a carteira de projetos 

esteja alinhada estrategicamente ou pelo menos equilibrada.  

A lista de projetos resultantes de qualquer um desses métodos pode 

maximizar lucros ou uma determinada pontuação, mas não garante equilíbrio, além 

de, ainda, poder falhar na direção estratégica do negócio. Segundo Cooper, Edgett e 

Kleinschmidt (2001a), apesar dessas fragilidades, os métodos de maximização do 

valor do portfólio são extremamente valiosos, pois se pode ter uma carteira de 

projetos equilibrada segundo diversos aspectos ou fortemente alinhada com os 

objetivos estratégicos da organização. Mas se os projetos são pobres de 

lucratividade, sem têm muito baixa probabilidade de sucesso ou se não são 

atrativos, então as considerações quanto a equilíbrio e alinhamento estratégico 

foram em vão. Por isso, primeiramente, uma carteira de projetos deve apresentar 

bons projetos e esta é a função dos métodos de maximização. Portanto, os métodos 

de maximização devem fazer parte do repertório de modelos do gerenciamento de 

portfólio. 
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2.3.2 Equilíbrio 
 

Segundo a pesquisa realizada por Cooper, Edgett e Kleinschmidt (2001a), 

esse item foi, de todos, o que teve menor desempenho na empresas pesquisadas. 

Geralmente, os portfólios de projetos estão sobrecarregados de projetos muito 

pequenos e carecendo de grandes, como os de tecnologias de ruptura, que são os 

responsáveis por sustentar o crescimento das organizações. Com isso, muitos 

mercados ou áreas da empresa têm recebido uma quantidade de recursos 

desproporcional em detrimento de outros, desperdiçando muitas oportunidades de 

negócio. O equilíbrio no portfólio ainda é responsável pela boa gestão dos riscos, 

pois possibilita o investimento adequado a partir de um determinado perfil de riscos, 

garantindo a diversidade da carteira. Com isso, o segundo maior objetivo das 

empresas é construir um portfólio de projetos de novos produtos. Alguns métodos e 

ferramentas são mostrados nesse tópico, além de suas vantagens, desvantagens, 

facilidades e desafios. 

Um portfólio balanceado é um conjunto de projetos equilibrados em termos de 

determinados parâmetros, como baixo e alto risco, investimentos internos e 

externos, projetos de curto e longo prazo, tecnologias incrementais ou de ruptura, 

entre outros. Geralmente, os diagramas são as ferramentas mais largamente 

utilizadas para promover a análise de portfólio e proceder ao seu equilíbrio, pois 

apresentam visualmente o mapa do portfólio em questão. Compreendem os 

diagramas de bolhas, que são, de certa forma, uma adaptação do clássico modelo 

matricial BCG. Além desses, pode-se utilizar os tradicionais histogramas, gráficos de 

barras ou de pizza. No entanto, a pesquisa dos autores revelou que os diagramas de 

bolhas são os mais populares (41% das empresas pesquisadas). É importante 

lembrar que essa técnica é utilizada mais como uma ferramenta de discussão do 

que de decisão. 

Um diagrama de bolha típico é composto de dois eixos, X e Y, num gráfico de 

duas dimensões, no qual esses eixos podem ser quaisquer dimensões de interesse, 

embora dimensões como risco-retorno tenham se tornado bastante populares. Os 

círculos ou bolhas representam projetos individualmente e seu tamanho demonstra 

usualmente alguma métrica importante, como os recursos necessários para o seu 

desenvolvimento. Outras dimensões podem ser consideradas nesse tipo de gráfico 

com a inclusão de outras características, como cor, formato da bolha ou textura. O 
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GRAF. 1 mostra um exemplo de um gráfico de bolhas típico. Enquanto as matrizes 

BCG indicam unidades de negócio existentes, os gráficos de bolhas no 

gerenciamento de portfólio apontam para o que deve ser, isto é, negócios futuros. 

 

 
 

Fonte: Cooper, Edgett e Kleinschmidt (2001a). 
 

GRÁFICO 1 - Diagrama de bolhas de risco-retorno. 
 

 

Uma lista de sugestão dos principais parâmetros a serem considerados é 

levantada pelos autores: 

•  ajustamento com o negócio ou estratégia corporativa; 

• mérito inventivo; 

• importância estratégica para o negócio; 

• durabilidade da vantagem competitiva; 

• retorno baseado em expectativas financeiras; 

• impacto competitivo de tecnologias; 

• probabilidade de sucesso; 

• custos de P&D para finalização; 
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• tempo de finalização; 

• capital e investimento requerido para explorar; 

• segmento de mercado; 

• linha de produtos. 

 

No diagrama de bolha do GRAF. 1, o VPL é o eixo horizontal, enquanto o eixo 

vertical é a probabilidade de sucesso técnico (risco). O tamanho de cada bolha 

mostra o recurso anual a ser gasto em cada projeto. 

Os quatro quadrantes do diagrama são como se seguem: 

• Pérolas (retorno alto com alta probabilidade de sucesso): são os potenciais 

produtos. 

• Ostras (retorno alto com baixa probabilidade de sucesso): são os projetos de 

longo prazo ou especulativos. São projetos nos quais as barreiras técnicas 

irão sustentar sólidos retornos. 

• Pão com manteiga (retorno baixo com alta probabilidade de sucesso): são 

projetos menores, mais simples, com alta probabilidade de sucesso, mas de 

baixo retorno. Incluem-se aqui as extensões, modificações e melhoramentos 

dos projetos.  A maioria das empresas tem muitos desses projetos. 

• Elefantes brancos (retorno baixo com baixa probabilidade de sucesso): todo 

negócio tem um pouco de projetos elefantes-brancos que são difíceis de 

serem excluídos. 

 

Diferentemente dos modelos de maximização de valor, os diagramas de 

bolhas não geram lista priorizada de projetos. Representam uma informação visual e 

não um modelo de decisão por si mesmos. Para lidar com o excesso dos projetos no 

quadrante dos elefantes-brancos, as empresas precisam revisá-los e realocar os 

recursos para projetos mais meritórios como, por exemplo, os que se encontram na 

reserva. Os que estiverem no quadrante das ostras podem migrar para o quadrante 

das pérolas, pelo aumento de recursos, por exemplo. Os situados no quadrante pão 

com manteiga devem ser analisados com cuidado. Como são mais simples, corre-se 

o risco de se ocupar a carteira com o trivial e, portanto, alguns deles devem ser 

cancelados e outros postergados. 
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Algumas empresas pesquisadas pelos autores apresentaram combinação dos 

benefícios do modelo de pontuação com o apelo visual dos diagramas de bolha. 

Nele, por exemplo, a probabilidade de sucesso técnico (eixo vertical do diagrama de 

bolha) pode ser obtida de forma ponderada pela combinação de alguns dos fatores 

utilizados no processo de avaliação dos projetos por meio do método de pontuação 

e o retorno (eixo horizontal) por uma combinação de outros. 

Outros tipos de gráficos, como os histogramas, gráficos de barras ou de 

pizza, também podem ser úteis no processo do balanceamento do portfólio. 

Parâmetros como fator de capacidade, tempo de projetos considerando também o 

tempo para o lançamento de produtos ao longo dos anos, tipos de projetos, 

mercados, necessidade dos clientes atendidas podem ser representados por esses 

gráficos. 

Assim como o valor de um portfólio é importante, o equilíbrio também o é. 

Alcançar o equilíbrio e escolher os parâmetros e ferramentas adequados na prática, 

no entanto, não são tarefas muito fáceis. Seguem-se alguns problemas encontrados 

na sistematização desses métodos nas empresas pesquisadas: 

• os populares diagramas de bolhas também enfrentam dificuldades 

semelhantes aos métodos de maximização de valor, pois necessitam de uma 

considerável quantidade de dados financeiros; 

• o excesso de informação também é um problema, pois a análise geralmente é 

realizada por executivos seniores que, muitas vezes, não têm tempo 

disponível para se debruçarem sobre os muitos mapas e gráficos; 

• os modelos de balanceamento são instrumentos visuais e não de tomada de 

decisão por si mesmos; 

• alguns gestores relataram a dificuldade de interpretação dos gráficos e como 

deveriam ser utilizados; 

• o equilíbrio correto não é possível de ser garantido na prática. A falta de uma 

referência do que seja “equilíbrio correto” não possibilita a comparação do 

portfólio antes e depois da aplicação do método, a fim de garantir sua 

precisão. 

 

Com tudo isso, apesar de não serem perfeitos, os modelos de balanceamento 

de portfólio não devem deixados de lado. Devem, no entanto, ser usados com os 
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cuidados necessários. A vantagem adicional desses instrumentos é que eles se 

conectam com os outros métodos usados no gerenciamento de portfólio: o de 

maximização de valor, o qual já foi discutido anteriormente, e o de vinculação à 

estratégia da empresa, que será visto a seguir. 

 

 

2.3.3 Vinculo com a estratégia 
 

Os dois métodos discutidos anteriormente são irrelevantes se os fatores 

estratégicos da companhia não estão sendo considerados na análise e 

gerenciamento do portfólio. Os métodos de maximização do valor do portfólio só são 

significativos se esse valor for medido em termos dos objetivos estratégicos da 

empresa; e a busca do equilíbrio no portfólio a partir, por exemplo, da análise risco-

retorno converge em último caso para a estratégia. Estratégia e alocação de 

recursos devem estar intimamente ligados e, segundo Cooper, Edgett e Kleinschmidt 

(2001a), os objetivos principais das empresas líderes, nesse sentido, são: 

• todos os projetos ativos devem estar alinhados com a estratégia do negócio; 

• todos os projetos ativos devem contribuir para alcançarem-se os objetivos 

traçados pela estratégia; 

• a alocação de recursos, seja nas diversas áreas da empresa, mercados ou 

tipos de projetos, devem realmente refletir a direção estratégica desejada do 

negócio. 

 

Segundo os autores, são três as abordagens utilizadas pelas empresas 

pesquisadas para se trabalhar com o alinhamento estratégico no portfólio de 

projetos. 

 

 

2.3.3.1 Abordagem do tipo top-down 
 

 

A partir da visão, objetivos e estratégias do negócio, são decididas as 

iniciativas e a alocação de recursos em duas perspectivas gerais que podem ser 

usadas juntas ou separadamente: 
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As rotas tecnológicas e de produtos (roadmaps), que definem quais são as 

grandes iniciativas ou desenvolvimento de plataformas que serão responsáveis pela 

construção de um percurso tecnológico expresso pela formatação de um portfólio de 

projetos na escala temporal. É uma visão sistêmica de como alcançar os objetivos 

almejados pela via tecnológica de um determinado produto. Há dois tipos básicos: 

rotas de produtos, que define o produto e seus lançamentos, dando uma idéia de 

manufatura; e rotas tecnológicas, que esboçam a tecnologia e as competências 

tecnológicas necessárias para implementar e desenvolver os produtos especificados 

pela rota de produtos. 

O modelo de cestas estratégicas, que define cestas ou envelopes baseados 

em uma estratégia (tipos de mercado, tecnologia ou projetos) em que serão 

alocados os diferentes tipos de projetos. É desenvolvido para garantir que os 

recursos financeiros sejam alocados em projetos específicos para atender os 

objetivos estratégicos da organização. Em outras palavras, são alvos estratégicos 

pretendidos, pré-fixados para alocação dos recursos disponíveis. Percentuais de 

dispêndios são definidos a partir do posicionamento estratégico da empresa e os 

projetos são priorizados separadamente dentro de sua cesta estratégica sem que 

uma determinada classe de projetos entre em competição com outra contida em 

uma outra cesta diferente. O resultado do processo leva a diferentes portfólios, cada 

um por cesta estratégica, havendo em cada uma delas uma lista de projetos 

priorizados a partir da utilização de algum método de maximização de valor, por 

exemplo. O QUADRO 1 mostra um exemplo de cesta estratégica sendo utilizada 

para priorizar projetos. 
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QUADRO 1 

Cestas de projetos priorizados 

Novos produtos 
linha A 

 
Dispêndios: $8,7 

Novos produtos 
linha B 

 
Dispêndios: $18,5

Manutenção do 
negócio 

 
Dispêndios: $10,8

Redução de 
custos 

 
Dispêndios: $7,8 

Projeto A – 4,1 Projeto B – 2,2 Projeto E – 1,2 Projeto I – 1,9 
Projeto C – 2,1 Projeto D – 4,5 Projeto G – 0,8 Projeto M – 2,4 
Projeto F – 1,7 Projeto K – 2,3 Projeto H – 0,7 Projeto N – 0,7 
Projeto L – 0,5 Projeto T – 3,7 Projeto J – 1,5 Projeto P – 1,4 
Projeto X – 1,7 Projeto Q – 4,6 Projeto S – 1,6 
Projeto Y – 2,9 Projeto R – 1,5 Projeto U – 1,0 
Projeto Z – 4,5 Projeto V – 2,5 Projeto O – 1,2 

 

lacuna de 5,8 

Projeto W – 2,1  

Fonte: baseado em Cooper, Edgett e Kleinschmidt (2001a). 

 

 

Apesar de serem métodos bastante compreensíveis, alguns fatores podem 

dificultar a sua implementação, como: 

• é necessário que uma estratégia de negócio e de novos produtos esteja bem 

definida; 

• requer dos gestores escolhas difíceis de como se irá operacionalizar a 

estratégia, que muitas vezes pode ser vaga; 

• requer mais ainda dos gestores que se façam escolhas difíceis sobre onde 

gastar os recursos financeiros; 

• requer ainda dos gestores mais escolhas difíceis sobre quais produtos 

desenvolver ao longo do tempo; 

• os métodos podem requerer muitos dados e passos, que envolvem muito 

trabalho. 

 

Além disso, o número de dimensões analisadas pode crescer muito em 

função da escolha das variáveis de maximização de cada cesta e do número de 

cestas escolhido. Outros fatores relevantes levantados pelos autores é que 

abordagens top-down não permitem que idéias surjam da base para nortear novas 

estratégias de negócio; as rotas de produtos inibem a criatividade, descartando 

projetos que não se enquadraram no desenho inicial; o ambiente é fluido e, por isso, 
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oportunidades podem ser perdidas em função do engessamento causado pela 

definição de uma estratégia que está sendo questionada. 

No modelo de cestas estratégicas há alguns conflitos que também dificultam a 

operacionalização do método: 

• a divisão dos recursos não é facilitada se antes não for possível saber dos 

projetos (oportunidades) de cada cesta; 

• a subutilização de uma cesta e a sobrecarga em outra são difíceis de 

gerenciar se os excedentes desta última são melhores até mesmo que os 

primeiros; 

• projetos excedentes em uma cesta podem ser excelentes e, portanto, difíceis 

de serem cortados; 

• número de passos e variáveis excessivo. 

 

Os pontos positivos do modelo é que critérios diferentes podem ser utilizados 

por diferentes cestas, projetos concorrem entre os pares daquela cesta e o método é 

relativamente simples: distribuição de dispêndios em função da estratégia, seguido 

por um método de ordenação de projetos por cesta. 

 

 

2.3.3.2 Abordagem bottom-up 
 

Este tópico começa com um conjunto de oportunidades em forma de 

propostas de projetos, no qual as idéias nascem em todos os pontos da 

organização. O foco nesse método é a seleção de projetos à luz da estratégia do 

negócio e de seus objetivos. Para tanto, dentro das ferramentas de priorização de 

projetos são inseridos critérios estratégicos para garantir o alinhamento estratégico 

dos projetos selecionados. 

Geralmente é utilizado o popular método de pontuação para a seleção de 

projetos, que deve conter os dois objetivos pretendidos: alinhamento estratégico e 

maximização do valor do portfólio. Sua principal vantagem, que supera as 

preocupações dos métodos top-down, é que, primeiro, são considerados os projetos 

avaliados antes da distribuição dos recursos pelas cestas. Uma fraqueza é que 

apenas um dos objetivos estratégicos seja alcançado: garantir que todos os projetos 

selecionados estejam alinhados com os objetivos estratégicos da empresa. Não 
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garante, no entanto, que prioridades estratégicas sejam atendidas, isto é, para onde 

apontam as estratégias da empresa em termos de prioridades. O método bottom-up 

garante o alinhamento dos projetos, mas não garante o balanço adequado dos 

recursos despendidos. Essa discussão leva a uma nova modalidade de método 

estratégico: os métodos top-down,bottom-up. 

 

 

2.3.3.3 Abordagem top-down, bottom-up 
 

Essa abordagem combina os dois métodos discutidos. Começa de cima, com 

o desenvolvimento de uma estratégia, e continua de baixo pra cima, com a revisão e 

a seleção dos melhores projetos em múltiplas interações. 

Sua vantagem é que ela: 

• garante o alinhamento estratégico e os recursos alocados espelham as 

prioridades estratégicas do negócio – uma das forças do modelo de cestas 

estratégicas, mas uma fraqueza das abordagens bottom-up; 

• considera as oportunidades especificas – projetos atuais e potenciais – como 

uma entrada chave para os dispêndios e decisões de priorização – uma força 

da abordagem bottom-up, mas uma fraqueza das abordagens top-down. 

 

No primeiro momento, o método começa com a estratégia definindo uma 

distribuição nos diferentes alvos da empresa com os respectivos dispêndios. Depois, 

procede-se à seleção de projetos (novos, ativos e na reserva, por exemplo) a partir 

dos métodos de pontuação e de critérios previamente definidos e, em seguida, 

unem-se os resultados dos dois passos que freqüentemente geram algumas 

inconsistências. Essas inconsistências podem ser diluídas com as diversas 

interações entre um método e outro a fim de fundir a lista classificada nas cestas 

estratégicas escolhidas. Novas oportunidades devem ser consideradas nesse 

processo e as prioridades estratégicas devem ser revisadas. Nesse caso, não há 

uma deliberação sobre a distribuição dos recursos, como no do top-down, pois ela 

pode ser modificada a partir do processo de priorização de projetos. 

Como toda abordagem híbrida, o resultado final nem sempre é fácil de ser 

alcançado, pois o modelo pode se tornar complexo e enfadonho. 
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2.3.4 Aspectos relevantes na interação das três abordagens 
 

Conforme discutido, os três macroobjetivos abordados pelos autores têm 

grandes possibilidades de conflitos de interesses se não forem bem administrados. 

Para que esses três objetivos do gerenciamento de portfólio (maximização de valor, 

equilíbrio e vínculo com a estratégia) sejam plenamente atingidos, é necessário que 

as ferramentas e métodos utilizados para a consecução de cada um deles também 

sejam utilizadas concomitantemente. 

A FIG. 6 apresenta um diagrama representativo dos métodos relativos a cada 

objetivo no gerenciamento do portfólio. A partir do referencial teórico levantado, 

pode-se perceber que algumas ferramentas têm aplicação em duas abordagens 

simultaneamente, como é o caso da ferramenta de pontuação - que pode ser usada 

para a maximização do valor do portfólio, mas que, se contiver critérios estratégicos, 

pode também cooperar para essa abordagem - e as ferramentas que contribuem 

com o equilíbrio do portfólio que tendem a convergir para questões estratégicas. 

 

 
 

 
Fonte: Baseado em Cooper, Edgett e Kleinschmidt (2001a). 

 

FIGURA 6 - Os três macroobjetivos do gerenciamento de portfólio. 

 

O QUADRO 2 apresenta o resumo geral das três abordagens apresentadas 

pelos autores, seus métodos e critérios mais relevantes. 
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QUADRO 2 

Resumo dos métodos, critérios e variáveis do gerenciamento de portfólio 

Maximização de valor Balanço ou equilíbrio Vínculo com a 
estratégia 

Financeiros 

• VPL 
• Valor comercial 
esperado 
• Índice de produtividade 
• Teoria de opções reais 
• Lista ordenada 

Top-down 
• Roadmaps 
• Cestas 
estratégicas 

Pontuação 

• Alinhamento estratégico 
• Atratividade do mercado 
• Vantagem competitiva 
• Alavancagem das 
competências básicas 
• Factibilidade 
• Retorno financeiro 

Bottom-up Modelos de 
pontuação 

Lista de 
verificação • Sim ou não 

Comparação 
dois-a-dois • AHP 

Diagrama de 
bolhas 
 
 
 
Histograma 
 
 
 
Gráfico de 
Barras 
 
 
 
Gráfico de 
pizza 

• Risco-retorno 
• Ajuste ao 
negócio 
• Mérito 
inventivo 
• Importância 
estratégica 
• Probabilidade 
de sucesso 
• Custo para 
finalização 
• Tempo para 
finalização 
• Segmento de 
mercado 
• Linha de 
produto 

Top-down 
e 

Bottom-up 

Modelo 
híbrido 

Fonte: Baseado em Cooper, Edgett e Kleinschmidt (2001a). 
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3 METODOLOGIA 
 

 

3.1 Introdução 
 

No capítulo anterior fez-se o levantamento do referencial teórico a respeito de 

gerenciamento de portfólio, apresentando seus aspectos mais importantes, os 

diferentes métodos, ferramentas e critérios para o processo de seleção e priorização 

de projetos e sua relevância para o alcance dos resultados estratégicos das 

organizações por meio da variável tecnológica, bem como da manutenção e 

sustentação de sua competitividade. Neste capítulo será tratada a metodologia de 

pesquisa adotada para a realização da pesquisa, na qual o estudo de caso foi 

escolhido. 

Muitos autores organizam as tipologias de pesquisa em diferentes critérios e 

enfoques, podendo atender a determinados interesses, condições, situações, 

objetivos, entre outros (CASTRO, 2005; GIL, 1988; LAKATOS; MARCONI, 1988; 

SELLTIZ, 1987). No entanto, prefere-se apresentar a de Gil (1988), que classifica os 

tipos das atividades de pesquisa segundo o seu enfoque em: 

• Pesquisa exploratória: é a que tem o objetivo de desenvolver, esclarecer e 

modificar conceitos e idéias para utilização em trabalhos futuros, a fim de 

formular de forma mais precisa um determinado problema. É realizada 

quando o tema escolhido ainda é pouco explorado e leva à familiarização do 

fenômeno ou à melhor compreensão por parte do pesquisador. Apresenta 

menos rigidez e geralmente envolve levantamento bibliográfico e documental, 

entrevistas não padronizadas e estudos de caso. 

• Pesquisa descritiva: esse tipo procura apresentar a descrição de uma 

situação, um grupo ou um indivíduo específico e o estabelecimento de relação 

entre as variáveis. É aplicado onde o objeto de investigação é parcialmente 

conhecido. Selltiz (1987) enfatiza que nesse tipo de pesquisa o conhecimento 

prévio do problema a ser avaliado é uma necessidade, a fim de responder as 

questões. O pesquisador deve ter claramente definidos as variáveis que se 

deseja medir e os métodos para sua medição. Possui um planejamento mais 

rigoroso e técnicas padronizadas de coleta de dados. 
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• Pesquisa explicativa: procura verificar a relação causal entre variáveis de 

um objeto de investigação conhecido o bastante para isso. Compreende um 

tipo de pesquisa que mais aprofunda o conhecimento acerca da realidade. 

Nesse caso, o objetivo da pesquisa é explicar a razão ou o porquê das coisas. 
 

Em relação às estratégias de pesquisa, pode-se, segundo a literatura 

(CASTRO, 2005; GODOY, 1995a), classificá-las em: 

• Pesquisa quantitativa: há forte preocupação em se correlacionar ou medir 

objetivamente os resultados, por meio de um estudo previamente 

estabelecido, com hipóteses claramente especificadas. Busca-se a precisão 

evitando-se possíveis interferências por parte do pesquisado. 

• Pesquisa qualitativa: o pesquisador busca perceber a realidade, apreender 

os fatos e fenômenos, sem, no entanto, enumerar e/ou medir os eventos 

estudados ou empregar instrumental estatístico na sua análise. Na medida 

em que o estudo vai se desenvolvendo, algumas questões vão sendo 

respondidas. Envolve a descrição de pessoas, lugares, processos, por meio 

do contato direto do pesquisador com a situação estudada. O tipo mais 

comum de pesquisa qualitativa em ciências sociais é o estudo de caso. 

 

A partir dessas considerações, a presente pesquisa pode se enquadrar como 

qualitativa, de natureza descritiva, pois se pretende estudar e analisar o processo de 

gerenciamento do portfólio de projetos de P&D da CEMIG a partir da identificação 

dos modelos, ferramentas, técnicas e critérios utilizados e da avaliação da qualidade 

do processo de seleção e priorização desses projetos. Esse processo na empresa é 

hoje parcialmente conhecido. 

No quesito de identificação de ferramentas, métodos e técnicas, pode-se dizer 

que o objeto de estudo é razoavelmente conhecido pelo pesquisador, pois esse 

último se encontra atuando como membro da equipe de gestão responsável pela 

secretaria do Comitê de Gestão Estratégica de Tecnologia (CoGET) da empresa e 

participa de diversas de suas atribuições, da qual se falará. Com isso, buscou-se 

aumentar o conhecimento desses processos e conhecer de forma mais detalhada os 

conceitos a eles relacionados. Além disso, procurou-se identificar e descrever suas 

características, sem, no entanto, correlacionar as variáveis dos fenômenos 

observados. 
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Já na avaliação da qualidade do processo de gerenciamento de portfólio, 

procurou-se conhecer melhor as variáveis que têm importância direta no 

desempenho desse processo e quais as ações de melhoria que a empresa 

pesquisada está implementando ou pretende implementar. 

 

 

3.2 A metodologia da pesquisa 
 

O estudo de caso foi escolhido como método de pesquisa para este trabalho 

porque, segundo Gil (1988, p. 59), o estudo de caso “é profundo e exaustivo de um 

ou poucos fenômenos, de maneira que permita o seu amplo e detalhado 

conhecimento.” Gil ainda ressalta que a utilidade dos estudos de casos é bastante 

verificada nas investigações de natureza exploratória, já que apresenta a 

flexibilidade necessária para o estudo de temas complexos ou pouco conhecidos ou 

explorados. Nesse sentido, Yin (2005) descreve que características explanatórias da 

pesquisa têm questões de pesquisa do tipo “como” e “por que”, o que reforça a 

justificativa da utilização do estudo de caso para esta pesquisa, pois está adequado 

a responder o problema de pesquisa: Os métodos, modelos, ferramentas e critérios 

utilizados pela CEMIG em seu processo de seleção e priorização de projetos de 

P&D são adequados para auxiliar a empresa a alcançar seus objetivos estratégicos? 
Como esses métodos têm contribuído na obtenção dos resultados empresariais? 

Segundo Yin (2005, 32) o estudo de caso é definido como: 

 
investigação empírica que: 
- investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida 

real, especialmente, quando 
- os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos 
(YIN, 2005, p. 32). 

 

 

Nesse caso, atende a essa definição o estudo do processo de gerenciamento 

de portfólio de projetos de P&D na maior empresa de energia elétrica do Sudeste 

que, como fenômeno, está intimamente ligado ao seu contexto. 

Além disso, o autor ainda traça uma série de características técnicas do 

estudo de caso, que complementam a sua definição. 
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A investigação de estudo de caso: 
- enfrenta uma situação tecnicamente única em que haverá muito mais 

variáveis de interesse do que pontos de dados e, como resultado, 
- baseia-se em várias fontes de evidências, com os dados precisando 

convergir em um formato de triângulo e, como outro resultado, 
- beneficia-se do desenvolvimento prévio de proposições teóricas para 

conduzir a coleta e a análise de dados (YIN, 2005, p. 33). 
 

 

A flexibilidade que o método permite na adoção de variáveis não 

contempladas que possam surgir no decorrer do estudo, a variedade de fontes de 

informações presentes no estudo e o uso de diferentes técnicas de coleta de dados 

que a técnica favorece levam mais uma vez à escolha do estudo de caso como 

metodologia para esta pesquisa. 

De acordo com as propostas anteriores, reforça-se que, para estudar o 

gerenciamento de portfólio como ferramenta de geração de resultados estratégicos 

empresariais, a técnica do estudo de caso mostra-se mais adequada.  

 

 

3.3 O objeto de pesquisa 
 

Segundo Yin (2005), a estrutura de pesquisa é definida a partir da quantidade 

de unidades de análises e de acordo com o número de casos estudados. O estudo 

de caso como único ou múltiplo, conforme o número de casos, pode ser classificado 

em holístico - se possui uma única unidade de análise - ou incorporado - se possui 

mais de uma unidade de análise. 

A proposição do estudo visa a conhecer e descrever as diferentes 

ferramentas e critérios utilizados no processo de gerenciamento de portfólio de P&D 

da empresa, bem como compará-las ao referencial teórico levantado e investigar 

como a alta gerência da empresa avalia o processo nos seus aspectos desempenho 

e eficácia para o alcance dos resultados empresariais pretendidos com esse 

instrumento.  

Com isso, tem-se um caso único em que a unidade de análise é a própria 

empresa CEMIG, em que se procurou estudar o processo de gerenciamento de 

portfólio de P&D a partir de uma pesquisa conduzida sobre o Comitê de Gestão 

Estratégica de Tecnologia (CoGET) em suas atividades e instrumentos correlatos, 

que serão descritos. Esse comitê tem a finalidade de consolidar o processo de 
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gerenciamento de tecnologia na empresa. O presente estudo é assim caracterizado 

como de caso único e holístico porque procura pesquisar uma única unidade de 

análise, não tendo outras unidades de análise incorporadas (YIN, 2005). 

 

 

3.4 A estratégia de coleta de dados 
 

Para a estratégia de coleta de dados, as fontes de evidências utilizadas para 

o levantamento dos dados foram: levantamento documental e bibliográfico, 

observação e entrevistas. 

A pesquisa documental e bibliográfica constitui-se numa valiosa fonte para 

obtenção de informações (GODOY, 1995c) e foram pesquisados relatórios, artigos 

publicados pela equipe de gestão do órgão responsável pela secretaria do Comitê 

de Gestão Estratégica de Tecnologia, revistas com informações dos projetos de P&D 

da empresa, folders, apresentações eletrônicas do comitê, normas organizacionais, 

planilhas internas, arquivos eletrônicos de controle, relatórios de avaliação, entre 

outros materiais disponíveis. Os documentos levantados, segundo Yin (2005), têm o 

objetivo de dar suporte a outras evidências durante a pesquisa, no entanto, alguns 

dos materiais pesquisados constituem registros de arquivos importantes que não só 

dão suporte às outras evidências do caso, como principalmente constroem a 

descrição do objeto de pesquisa, suas características, além de permitir sua análise. 

A observação é um importante instrumento para esta pesquisa, já que o 

pesquisador integra a equipe de gestão responsável por secretariar o Comitê de 

Gestão Estratégica de Tecnologia, além de atuar como membro da superintendência 

responsável pelo gerenciamento de todos os programas de P&D da empresa, onde 

atua de forma direta. Portanto, a coleta de informações é bastante adequada neste 

caso, pois viabiliza a descrição e a análise dos dados de forma imediata. A facilidade 

e rapidez de acesso aos dados, o acesso às informações que em outra ocasião 

poderiam ser considerados privados constituem as principais vantagens desse 

método neste caso. 

Finalmente, as entrevistas, consideradas uma das mais clássicas ferramentas 

de trabalho nas pesquisas qualitativas e sociais pela literatura (CASTRO 2005; GIL, 

1999; YIN, 2005), foram realizadas com o coordenador do Comitê de Gestão 

Estratégica de Tecnologia da Empresa e com os membros representantes de cada 
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Diretoria da empresa no Comitê de Gestão Estratégica de Tecnologia, constituindo-

se, portanto, na alta gerência da empresa no que tange ao gerenciamento da 

tecnologia e da inovação.  

As entrevistas com os membros representantes das diversas diretorias foram 

realizadas por contato pessoal entre os entrevistados e o pesquisador ou por 

telefone com o intuito de colher informações a respeito dos processos e das práticas 

de gerenciamento de portfólio em cada Diretoria. A partir de uma entrevista focada 

no coordenador do Comitê de Gestão Estratégica de Tecnologia da CEMIG, 

baseada num protocolo prévio de perguntas e pontos relevantes (ANEXO 2), 

procurou-se obter informações sobre o processo de gestão estratégica de tecnologia 

quanto ao desenvolvimento dos projetos de P&D e apresentar a avaliação quanto ao 

processo de gerenciamento de portfólio da CEMIG no seu contexto atual.  

O roteiro procurou abordar aspectos descritivos de duas fases principais no 

processo de seleção e priorização de projetos de P&D, o de concepção e o de 

decisão final, e apresentar a percepção da qualidade desse processo bem como 

sugestões de melhoria a partir de três perguntas abertas. Na escolha do 

respondente, pesou o fato de o entrevistado ocupar o cargo de Superintendente de 

Tecnologia e Alternativas Energéticas da CEMIG, onde gerencia e coordena todas 

as ações relativas ao desenvolvimento de projetos de alternativas energéticas da 

empresa e todo o processo de gerenciamento dos programas de P&D, além de 

desempenhar a função de coordenador do Comitê de Gestão Estratégica de 

Tecnologia e, portanto, o principal interlocutor com a Diretoria Executiva da empresa 

nas questões afetas ao comitê e mediador entre essa Diretoria e os seus 

representantes. 

 

 

3.5 A estratégia para análise de dados 
 

Para a interpretação dos dados da pesquisa, tomou-se como referência a 

revisão bibliográfica, discutida no capítulo 2, adotando principalmente o enfoque de 

Cooper, Edgett e Kleinschmidt (2001a) para o gerenciamento de portfólio de 

projetos, em seus três macroobjetivos principais. As variáveis de interesse foram 

analisadas a partir dos dados levantados pelos instrumentos de coleta utilizados. 
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Com isso, comparou-se o padrão empírico com o esperado, de acordo com a teoria 

(YIN, 2005). 

No levantamento documental e na observação, procurou-se identificar as 

variáveis de interesse nos documentos, arquivos e materiais utilizados, visando a dar 

significado aos fatos encontrados. Procurou-se analisar os dados obtidos 

relacionando-os com os três objetivos principais do gerenciamento de portfólio: 

maximização de valor, equilíbrio e vinculação com a estratégia empresarial. 

Além disso, buscou-se identificar a possível predominância de uma 

abordagem sobre as demais e a interação entre elas no processo de gerenciamento 

de portfólio da empresa. 

No tocante às entrevistas, tentou-se, no primeiro momento, transcrevê-las e 

organizá-las para garantir mais clareza e fidelidade dos dados. Na primeira 

abordagem das entrevistas, aquelas realizadas com os representantes do comitê, 

objetivou-se identificar as variáveis de pesquisa relacionado-as ao referencial teórico 

para poder analisá-las quanto às abordagens adotadas, a inter-relação entre elas ou 

a predominância de uma sobre as outras. Na entrevista com o coordenador do 

comitê, verificou-se a percepção do entrevistado quanto ao processo de 

gerenciamento de portfólio atual, relacionando a sua avaliação e sugestões de 

melhoria com as abordagens teóricas levantadas no capítulo 2 deste trabalho. 

No próximo capítulo serão descritos e analisados os dados coletados por 

meio da pesquisa realizada na CEMIG em seu processo de gerenciamento de 

portfólio de P&D. 
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4  APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

 

Ao longo do desenvolvimento deste trabalho, apresentaram-se na introdução 

os objetivos e discutiu-se um referencial teórico a fim de emoldurar a pesquisa. 

Como objetivo geral do trabalho, estabeleceu-se conhecer e analisar o processo de 

gerenciamento de portfólio de P&D da empresa CEMIG e sua capacidade de 

alcançar os resultados empresariais desejados. 

A fim de analisar como o processo de gerenciamento de portfólio da empresa 

pesquisada tem levado aos seus objetivos estratégicos, buscou-se apresentar os 

resultados e a análise dos dados coletados no presente trabalho da seguinte 

maneira: 

• a caracterização da empresa pesquisada, por meio da descrição dos seus 

processos e mecanismos de desenvolvimento tecnológico, sua estrutura, 

principais agentes e seus papéis na organização no contexto do 

gerenciamento de portfólio; 

• a descrição do processo de desenvolvimento dos projetos de P&D, métodos e 

ferramentas utilizados pelos agentes desde a fase de concepção até o 

momento da decisão final do portfólio, procurando identificar as variáveis de 

pesquisa à luz do modelo teórico de Cooper, Edgett e Kleinschmidt (2001a); 

• a descrição da percepção do coordenador do Comitê de Gestão Estratégica 

de Tecnologia a respeito da qualidade do gerenciamento de portfólio de 

projetos de P&D na CEMIG e as suas sugestões de melhoria para esse 

processo. 

 

 

4.1 A empresa pesquisada - CEMIG 
 

4.1.1 Aspectos introdutórios 
 

A Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) foi fundada em 1952 pelo 

então governador de Minas Gerais, Juscelino Kubitschek. É uma empresa de 

economia mista, que tem o Governo de Minas como principal acionista, detentor de 

50,96% das suas ações ordinárias. O segundo maior acionista é a Southern Electric 
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Brasil Participações Ltda., com 32,96% das ações. O setor privado externo e o setor 

privado interno possuem, respectivamente, 4,2% e 11,53% do controle acionário. A 

empresa tem hoje um quadro de empregados de aproximadamente 10.200 pessoas. 

Por meio de suas subsidiárias – a CEMIG Distribuição S.A. e a CEMIG 

Geração e Transmissão S.A. – é responsável por gerar e distribuir energia elétrica 

em diversos estados do Brasil. A CEMIG Distribuição S.A. é a maior concessionária 

de distribuição de energia elétrica do País em energia vendida, bem como em 

número de consumidores – mais de seis milhões. 

Além da CEMIG Distribuição S.A. e CEMIG Geração e Transmissão S.A., 

possui mais 11 subsidiárias integrais e mais sete participações em outras empresas. 

A Diretoria Executiva é composta de sete diretores na seguinte estrutura:  

• Presidência; 

• Vice-Presidência; 

• Diretoria de Geração e Transmissão; 

• Diretoria de Distribuição e Comercialização; 

• Diretoria de Planejamento, Projetos e Construções; 

• Diretoria de Finanças, Participações e Relações com Investidores;  

• Diretoria de Gestão Empresarial. 

 

A CEMIG é regida por um Plano Diretor – revisado anualmente pela Diretoria 

Executiva e pelo Conselho de Administração – que abrange o planejamento 

estratégico de longo prazo, os fundamentos e as metas a serem alcançadas, bem 

como sua política de dividendos. A metodologia de gestão estratégica de tecnologia, 

que envolve parcerias com universidades e entidades de pesquisa e do setor 

industrial, prospecção tecnológica, análise de evolução de cenários tecnológicos, 

entre outras ferramentas, é considerada pela CEMIG um instrumento de 

competitividade e otimização de resultados empresariais. Mostra disso são os 

investimentos de P&D, que no ano de 2005 foram da ordem de R$15 milhões, em 

2006 acima dos R$19 milhões e a expectativa para 2007 é de R$26 milhões, em 

projetos que visam a: redução de custos operacionais, aumento de confiabilidade e 

segurança dos sistemas, controle ambiental e o desenvolvimento de alternativas 

energéticas (CEMIG, 2005a) 
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No tocante aos programas de pesquisa e desenvolvimento, as empresas 

CEMIG Distribuição S.A., CEMIG Geração e Transmissão S.A., Usina Termelétrica 

Barreiro S.A. e Sá Carvalho S.A. são as que desenvolvem projetos de P&D. No 

entanto, os portfólios da Usina Termelétrica Barreiro S.A. e Sá Carvalho S.A. foram 

muito reduzidos até o ano de 2006, em número de projetos e em recursos 

investidos, em função do tamanho dessas empresas e da sua idade no mercado. 

Por isso, este estudo considerou relevantes os portfólios cujos investimentos foram 

apresentados anteriormente, das empresas do grupo: CEMIG Distribuição S.A. e 

CEMIG Geração e Transmissão S.A. 

 

 

4.1.2 O processo de gestão estratégica de tecnologia na CEMIG 
 

Esse processo teve início em 1997 a partir de uma consultoria da Fundação 

Instituto de Administração (FIA/USP) e compreende uma metodologia de formulação 

de estratégias tecnológicas alinhadas com as diretrizes empresariais, objetivando o 

aumento de competitividade, redução de custos e otimização de resultados. Essa 

metodologia procura alinhar a tecnologia – ações de pesquisa, desenvolvimento, 

inovação, melhoria de processos e produtos – com a estratégia de negócios da 

empresa, com os resultados esperados e com as disponibilidades existentes (DINIZ 

et al., 1999). 

Constituem ações do processo de gestão estratégica de tecnologia: 

• o planejamento tecnológico corporativo com os planos de tecnologia para os 

diversos segmentos de negócios; 

• os programas anuais de pesquisa e desenvolvimento das áreas de geração, 

transmissão e distribuição incluindo ações de controle ambiental e de 

alternativas energéticas; 

• o programa de proteção e comercialização de propriedade intelectual e 

industrial; 

• a normalização técnica estratégica; 

• o programa de parcerias com universidades para o desenvolvimento de 

centros de excelência tecnológica em Minas Gerais; entre outras. 
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Os programas anuais de pesquisa e desenvolvimento constituem, no 

processo de gestão estratégica de tecnologia, um instrumento para geração, 

priorização e gerenciamento dos projetos de P&D, com vários desdobramentos que 

serão expostos. 

De maneira simplificada, o processo de gestão estratégica de tecnologia 

acontece anualmente na CEMIG e pode ser apresentado em suas etapas principais 

(DINIZ et al., 1999; 2001): 

• Análise estratégica: é uma etapa inicial que consiste nas análises 

mercadológicas e dos ambientes internos e externos, na elaboração e 

manutenção dos cenários da evolução tecnológica dos negócios, na 

identificação de ameaças e oportunidades tecnológicas, pontos fortes e fracos 

dos negócios e na interação entre os objetivos empresariais e as estratégicas 

tecnológicas. 

• Auditoria tecnológica: consiste no processo de elaboração de inventário 

tecnológico de cada unidade de negócio, com a identificação das tecnologias 

básicas, das tecnologias chave e das emergentes ou de ruptura. Dessas duas 

primeiras etapas têm-se ações de curto prazo e projetos que poderão ser 

desenvolvidos. 

• Planos de ações tecnológicas: os insumos produzidos pelas etapas 

anteriores são então analisados quanto aos aspectos como viabilidade, 

retorno, custo/benefício, recursos disponíveis e capacitação. Essa análise 

subsidia as ações tecnológicas, gerando planos para cada negócio. 

• Implementação e acompanhamento: nessa etapa são efetuados os 

processos de acompanhamento das implementações advindas das ações 

tecnológicas priorizadas e possíveis correções de rumos para, então, 

retornar-se à etapa inicial novamente. 
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Fonte: Diniz et al. (1999). 
 

FIGURA 7 - O processo de gestão estratégica de tecnologia. 
 

 

Essas etapas do processo de gestão estratégica de tecnologia estão 

presentes tanto no nível corporativo, em função de ações empreendidas de forma 

macro, quando da elaboração do Plano Diretor de Tecnologia para a corporação e 

seus desdobramentos, por exemplo, quanto no nível específico de cada negócio, 

que procurar aplicar as ferramentas desse processo no seu contexto particular. 

Segundo essa perspectiva, um dos principais atores no processo de gestão 

estratégica de tecnologia na CEMIG são os chamados Núcleos de Gestão 

Estratégica de Tecnologia (GET), que têm os seguintes objetivos principais: 

• promover e disseminar o processo de gestão estratégica de tecnologia entre 

os negócios da empresa; 

• atuar como elo entre os negócios da empresa e a área responsável pela 

coordenação do processo de gestão estratégica de tecnologia; 

• promover o desenvolvimento e a manutenção dos planos de ações 

tecnológicas de cada negócio; 

• estabelecer critérios e monitorar o processo de seleção e priorização de 

projetos de pesquisa e desenvolvimento; 

• promover a consolidação dos programas de P&D das empresas subsidiárias 

da CEMIG, entre outros. 
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Esses núcleos são constituídos pelos seguintes agentes: o CoGET, que será 

tratado a seguir, e os núcleos setoriais de tecnologia, que são formados por gestores 

responsáveis pela disseminação do processo de gestão estratégica de tecnologia e 

pela orientação de equipes e condução dos trabalhos nas diferentes áreas da 

empresa. A FIG. 8 apresenta os núcleos de gestão estratégica de tecnologia, que 

atuam em todo o processo do gerenciamento do portfólio de projetos de P&D desde 

a sua fase de concepção até o processo de decisão final, que consolida o portfólio 

pelas empresas do negócio da CEMIG e as possíveis interações entre eles. 
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Fonte: arquivos da CEMIG. 
 

FIGURA 8 - Núcleos de gestão estratégica de tecnologia na CEMIG. 
 

 

As diversas áreas da empresa com o suporte do Comitê de Gestão 

Estratégica de Tecnologia e dos núcleos setoriais são responsáveis por, 

internamente: 

• assimilar, adaptar e aplicar a metodologia de gestão estratégica de 

tecnologia; 
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• realizar prospecção tecnológica; 

• efetuar os desdobramentos das diretrizes empresarias e as análises dos 

cenários, identificando pontos fortes e fracos, ameaças e oportunidades 

tecnológicas no seu negócio; 

• elaborar o portfólio de projetos de pesquisa e desenvolvimento de seu 

interesse; 

• efetuar as análises de priorização e seleção de propostas e projetos 

potenciais; 

• acompanhar o desenvolvimento de cada projeto aprovado;  

• avaliar a efetividade das ações empreendidas. 

 

 

4.1.3 O Comitê de Gestão Estratégica de Tecnologia da CEMIG 
 

O CoGET, de acordo com as normas organizacionais da empresa, tem a 

finalidade de: 
Consolidar o processo de gerenciamento da tecnologia na CEMIG e 
desenvolvimento das atividades correlatas, pertinentes a cada negócio, para 
aumentar a competitividade e otimização de resultados empresariais e evitar 
superposições, duplicações de esforços e ganhos (CEMIG, 2004). 

 

 

           O CoGET é composto de dois representantes indicados pelas diretorias da 

empresa e pela equipe de Gestão Estratégica de Tecnologia da Superintendência de 

Tecnologia e Alternativas Energéticas, na qual este pesquisador está integrado. 

Essa superintendência é responsável por secretariar o comitê; e seu 

superintendente por coordená-lo. Os representantes que compõem o comitê são 

também responsáveis por coordenar os respectivos núcleos setoriais. Suas 

principais atribuições são: 

• fomentar a implementação da gestão estratégica de tecnologia na empresa; 

• consolidar e validar os cenários de evolução da tecnologia necessários à 

formulação estratégica dos negócios da empresa; 

• propor e manter atualizada a política de pesquisa e desenvolvimento da 

CEMIG e dos planos de tecnologia dos diversos negócios; 
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• recomendar critérios de priorização e ações empresariais, sintonizando os 

dispêndios previstos nos programas de pesquisa e desenvolvimento com os 

objetivos e as estratégias empresariais; 

• validar e recomendar à Diretoria Executiva o Plano Diretor de Tecnologia; 

• colaborar na identificação e divulgação de fontes de financiamento, incentivo 

e fomento às atividades de pesquisa e desenvolvimento, assim como dos 

critérios de acesso aos recursos; 

• promover a implantação de um programa de incentivo à inovação tecnológica 

na empresa, voltado para otimização de métodos e processos, aumento de 

competitividade, redução de custos e melhoria de qualidade; 

• colaborar na identificação, na consolidação e na disseminação de 

informações tecnológicas na empresa e na captação e registro contínuos do 

conhecimento, dos produtos e dos recursos tecnológicos, das inovações e 

demais manifestações similares, para uso empresarial. 

 

A equipe de gestão, além de secretariar o CoGET, desenvolve as seguintes 

atribuições complementares em coordenação com o comitê e com os núcleos 

setoriais das áreas: 

• acompanhamento da evolução dos cenários tecnológicos aplicáveis ao 

negócio da empresa; 

• desenvolvimento de projetos de P&D sob sua responsabilidade; 

• coordenação dos programas de P&D e relacionamento com universidades, 

outras empresas do setor produtivo e entidades de pesquisa; 

• acompanhamento e atualização da metodologia de gestão estratégica de 

tecnologia e suporte aos núcleos e às diretorias; 

• normalização técnica, registro de propriedade intelectual e identificação de 

fontes de financiamento de fomento a pesquisa, entre outras 

 

 

 

 

 



  71 

4.2 O desenvolvimento de projetos de P&D na CEMIG 
 

O processo de desenvolvimento de projetos de pesquisa e desenvolvimento 

na CEMIG era realizado de forma disseminada pelos vários órgãos da empresa até 

1998, quando o processo de gestão estratégica de tecnologia o sistematizou e criou 

uma estrutura para gerenciá-lo. Também com o advento da Lei 9.991 de julho de 

2000 (BRASIL, 2000), que prevê a aplicação compulsória por parte das 

concessionárias de energia elétrica em projetos de P&D, tornou-se necessária a 

manutenção dessa estrutura, bem como o aprimoramento de suas ferramentas de 

gestão (CAMPOS et al., 2003). 

Conforme foi descrito na caracterização da empresa no início deste capítulo, 

a CEMIG é composta de sete diretorias, sendo quatro delas geradoras potenciais de 

projetos de P&D. Isso se deve à forte relação dessas diretorias com as questões 

técnicas e operacionais do negócio da CEMIG no que concerne à tecnologia e à 

inovação. Além disso, uma delas está diretamente ligada a projetos de vanguarda 

tecnológica, empreendendo quase sempre projetos de tecnologias de ruptura e 

alternativas. Portanto, nesta parte do texto, serão tratadas apenas as quatro 

diretorias que serão chamadas de Diretoria A, Diretoria B, Diretoria C e Diretoria D. 

Além disso, vale ressaltar, que os projetos de P&D desenvolvidos em cada uma 

dessas diretorias são quase sempre, em sua maioria, realizados por meio de uma 

parceria externa estabelecida com universidades, centros de pesquisa, institutos de 

ciência e tecnologia e com algumas empresas privadas de base tecnológica. Assim, 

o gerenciamento individual de cada projeto e o processo de internalização do 

conhecimento e da tecnologia desenvolvida fica a cargo de um responsável dentro 

da CEMIG, enquanto que o desenvolvimento técnico e científico fica sob a 

responsabilidade dos parceiros externos. 

De forma a ilustrar esse contexto, o GRAF. 2 mostra os respectivos 

investimentos em P&D realizados pelas diretorias ao longo dos últimos quatro anos. 

É possível perceber considerável aumento (43%) no crescimento total desses 

investimentos nesse período. As duas maiores carteiras de projetos, A e B, tiveram 

queda nos investimentos no ano de 2004, que, apesar de singular, representa 

apenas projetos que estavam em desenvolvimento e que foram abortados em 

função de análise estratégica realizada no portfólio de projetos. A carteira de 

projetos da Diretoria D em 2005 apresentou pequena queda nos investimentos, ao 
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contrário da sua tendência. Isso ocorreu em função da adequação do número de 

projetos à disponibilidade de recursos humanos para desenvolvê-los. 
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GRÁFICO 2 - Investimentos em P&D ao longo dos últimos quatro anos  

(por Diretoria). 

 

 

O GRAF. 2 mostra o número de projetos desenvolvidos ou em 

desenvolvimento no mesmo período. Como as carteiras de projetos são compostas 

de projetos em desenvolvimento e de novos naquele respectivo ano e considerando 

que a duração deles varia em função do escopo e dos resultados que se pretende 

alcançar com eles, a característica de número de projetos ao longo dos anos não 

necessariamente segue uma tendência crescente, já que as duas variáveis, duração 

e custo, diversificam-se marcantemente de projeto para projeto. Em relação ao total 

de projetos desenvolvidos por ano, é nítida a saída de alguns no ano de 2004 em 

função do cancelamento já comentado. 

Passará a ser descrito e analisado o processo de gerenciamento de portfólio 

de projetos de P&D da CEMIG desde o momento da concepção, quando as 

propostas de projetos são geradas, analisadas e selecionadas, até o momento de 
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decisão final, quando um portfólio consolidado de projetos de P&D por empresa é 

construído. Buscou-se descrever cada parte do processo, suas características, as 

ferramentas e métodos utilizados e os agentes envolvidos, além de identificar as 

variáveis de pesquisa à luz do modelo teórico de Cooper, Edgett e Kleinschmidt 

(2001a). 
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GRÁFICO 3 - Número de projetos desenvolvidos ou em desenvolvimento nos 

últimos quatro anos. 

 

 

4.2.1 O gerenciamento de portfólio de projetos de P&D na CEMIG 
 

De maneira simplificada, o processo de gerenciamento de portfólio de 

projetos de P&D na CEMIG acontece anualmente em duas fases principais: a) 

concepção - que constitui o processo de formulação e divulgação das demandas 

tecnológicas no nível corporativo e específico em cada área, a geração e captação 

de propostas de projetos e a análise, seleção e ordenamento de propostas de 

projetos em cada Diretoria; b) a decisão final - que compreende a análise, 
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compilação, consolidação, validação e aprovação dos portfólios de projetos a serem 

desenvolvidos. 

A FIG. 9 apresenta um esquema de como o processo de gerenciamento de 

portfólio de P&D flui das demandas tecnológicas corporativas até a consolidação dos 

portfólios de projetos por empresa. 
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FIGURA 9 - Processo de gerenciamento de portfólio de projetos  

de P&D na CEMIG. 
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As demandas corporativas são o resultado de um processo em que tanto as 

áreas participam, fornecendo individualmente os insumos contextualizados naquele 

ramo de negócio, quanto a direção da empresa estabelece, a partir de variados 

instrumentos, como o planejamento estratégico e o plano diretor empresarial, as 

macrodiretrizes para a organização. O resultado é uma lista de macroestratégia e 

diretrizes empresariais que servem como subsídio para os diferentes negócios da 

corporação, entre eles o processo de gestão estratégica de tecnologia, chamado 

aqui de demandas tecnológicas corporativas. 

De posse dessas demandas corporativas, as áreas em conjunto com o 

CoGET procuram levantar as suas demandas e necessidades específicas de cada 

negócio a fim de buscar soluções para os problemas enfrentados naquele setor, 

desenvolver ações para atender as novas oportunidades emergentes, reduzir gaps 

tecnológicos e ainda reduzir alguma ameaça. As áreas procuram se nortear, para o 

desenvolvimento de demandas específicas, nas macrodiretrizes empresariais. No 

entanto, essas diretrizes podem ser extremamente abrangentes. Então, os gestores 

de tecnologia identificam as suas demandas de forma mais objetiva e focada no seu 

negócio.  

O processo de criação de demandas é coordenado e consolidado pelo 

CoGET, que é levado para a aprovação na Diretoria Executiva que pode, ainda, 

sugerir, incluir e alterar a relação de demandas levantadas. Relata o coordenador do  

CoGET que tem havido bom alinhamento entre as áreas e a direção da empresa no 

que diz respeito aos processos de explicitação de demandas tecnológicas; e que as 

intervenções da Diretoria quase sempre têm sido mais para incluir outros aspectos 

do que excluir. Diz ainda o coordenador do comitê que essas demandas específicas 

por área ainda são geradas em nível muito abrangente, o que permite que, na 

geração e captação das propostas de desenvolvimento de projetos, ainda haja um 

número elevado de projetos sem foco em resultado. Com isso, há a necessidade de 

outros filtros no decorrer do processo a fim de analisar mais detalhadamente as 

propostas e descartar, eventualmente, aquelas que não tenham potencial para 

alcançar os resultados pretendidos. O coordenador ainda ressalta que, nas 

demandas levantadas, não há prioridade de uma em relação às outras, até pelo fato 

delas serem muito abrangentes. O que acontece é que essa priorização se dá no 

nível dos projetos, desenvolvendo aqueles que atendem mais objetivamente às 

necessidades específicas e urgentes. 
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Após as demandas específicas terem sido levantadas e aprovadas por parte 

da direção da empresa, cada representante no CoGET coordena o fluxo de 

atividades relacionadas ao processo de gerenciamento de portfólio em sua Diretoria. 

A FIG. 10 representa a explosão do processo proposição, captação, análise, seleção 

e ordenamento das propostas, apresentada na FIG. 9. 
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FIGURA 10 - Proposição, captação, análise, seleção e ordenamento da propostas 

de projetos de P&D em cada Diretoria da CEMIG. 

 

 

O processo dá abertura para a proposição e captação das propostas de 

projetos de P&D que podem surgir internamente, a partir de um processo de 

indução, ou externamente, advindas tanto das universidades e centros de pesquisa 

quanto do setor industrial. Ressalta o coordenador do CoGET que as demandas 

tecnológicas levantadas são orientativas e, com isso, todas as propostas são 
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contempladas para análise, mesmo que elas eventualmente não se encaixem 

completamente nessas demandas. Numa etapa posterior pode ser que essa 

proposta venha realmente a ser descartada por não atender aos objetivos da 

organização, mas, se for realmente inovadora, contemplando algo que ainda não 

havia sido cogitado pelo processo interno, ela poderá ser desenvolvida. Nesse ponto 

do processo, cada representante da Diretoria tem uma lista de propostas de projetos 

que vieram tanto interna quanto externamente e que, em função do levantamento de 

demandas, procuram atender as questões tanto da própria Diretoria quanto da 

corporação (CEMIG e subsidiárias). 

Cada membro representante de cada Diretoria então começa o processo de 

seleção e priorização de propostas de projetos, que leva em consideração todos os 

aspectos das propostas, como questões técnicas, financeiras, de viabilidade, entre 

outras. Esse processo é recomendado e orientado às diversas diretorias pela 

coordenação do CoGET e da equipe de gestão de tecnologia, da qual faz parte este 

pesquisador. Em cada Diretoria há uma particularização do ferramental para priorizar 

as propostas levando-se em consideração suas próprias condições e natureza do 

negócio. 

De maneira geral, há inicialmente uma análise preliminar com base nas 

informações dessas propostas que procuram verificar o seu alinhamento com as 

demandas específicas de cada área daquela Diretoria. Um pergunta que o 

representante no CoGET se faz é: “essas propostas atendem as demandas das 

áreas que eu represento?” Se houver algumas delas que não se possa atender, 

inicialmente elas são encaminhadas para uma possível área de interesse ao invés 

de serem descartadas. Ainda assim, pode ser que a lista resultante da verificação do 

alinhamento de demandas das áreas seja superior à disponibilidade daquela 

Diretoria para realizá-la. Então, aplicam-se as ferramentas de seleção e priorização 

das propostas de projetos a fim de ordená-las por prioridade para aquela Diretoria e 

suas áreas de interesse. Devido às particularidades dos métodos, critérios, 

ferramentas e abordagens utilizadas pelas diretorias da empresa, optou-se por 

descrevê-los na próxima seção deste capítulo.  

Segundo o coordenador do CoGET, não há necessidade, nessa fase do 

processo, de se definir uma linha de corte para a lista gerada, pois os projetos que 

estiverem excedentes em uma Diretoria poderão, ao serem avaliados pelo comitê, 

ser remanejados ou redesenhados, dependendo do interesse estratégico nos 
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mesmos. Essa lista ordenada é então levada até o respectivo Diretor para sua 

validação e possíveis sugestões nas propostas ou na ordenação estabelecida. 

As ações que vão da divulgação das demandas tecnológicas em cada 

Diretoria da empresa até a obtenção de uma lista de propostas de projetos de P&D 

ordenada e validada por interesse e prioridade em cada uma dessas diretorias 

compreendem o que se chama de processo de concepção de portfólio. 

Agora passará a ser descrito o processo de decisão final do portfólio de 

projetos de P&D. Com o apoio da equipe de gestão, que secretaria o CoGET, as 

listas ordenadas e validadas pelas diretorias da empresa são compiladas num único 

portfólio, para que seja avaliada de forma global pelo comitê. Esse é o processo 

intitulado análise, compilação, consolidação, validação e aprovação dos portfólios de 

projetos de P&D ilustrado na FIG. 9. Nessa reunião do comitê, especificamente, são 

analisadas todas as propostas de projetos de P&D com os seguintes objetivos 

principais, visando a verificar: 

• a possível duplicidade existente entre propostas de diretorias diferentes; 

• a possibilidade de integração de mais de uma área de diretorias diferentes 

num único projeto; 

• a possibilidade de fusão de projetos de diretorias diferentes; 

• a sobreposição de novas propostas em relação aos projetos em andamento; 

• os projetos que podem ser descartados ou colocados na reserva para 

integrarem o próximo portfólio anual; 

• o atendimento das diretrizes empresarias por parte dos projetos, não só no 

nível específico, mas agora no corporativo; 

• a viabilidade dos projetos; 

• razoabilidade dos custos; 

• aspectos inovadores do projeto;   

• disponibilidade dos recursos internos, entre outros aspectos. 

 

Todas essas ações são realizadas nesse fórum com o intuito de equalização 

de conhecimento e de análise do portfólio da empresa. Como cada Diretoria 

apresenta uma lista de proposta de projetos de P&D por ordem de prioridade, este 

estudo passou para a fase de construção final do portfólio. Isso se dá a partir da 

inclusão nesse portfólio das propostas prioritárias ordenadas seqüencialmente por 
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Diretoria, contemplando um nível de prioridade por vez em cada Diretoria até o limite 

dos recursos disponíveis. Explicando melhor, o método é incluir primeiramente todas 

as propostas de projetos de todas as diretorias com o nível de prioridade um e, 

seqüencialmente, todas as propostas de nível de prioridade dois em cada Diretoria e 

assim por diante até o limite dos recursos financeiros disponíveis, acrescidos de 

20% de projetos-reservas visando a atender a legislação (ANEEL, 2006). 

Segundo o coordenador do CoGET, esse método tem levado a resultados 

satisfatórios, em termos de consenso no comitê, pois as diretorias têm apresentado 

suas propostas também em função de sua capacidade de realização. Diretorias com 

menor contingente de pessoas geralmente não propõem elevado número de 

projetos, já que não possuem força de trabalho suficiente para realizá-los e isso 

implicaria em má administração dos recursos solicitados em função dos possíveis 

atrasos gerados pela má gestão dos projetos. Para o Comitê, quando restam 

algumas divergências na elaboração do portfólio definitivo de projetos, a 

coordenação assume a responsabilidade de determinar as linhas de corte para que 

o portfólio possa ser submetido à Diretoria Executiva. O resultado desse fórum é a 

construção do portfólio de projetos de P&D com consenso entre todos os 

representantes da Diretoria no Comitê, que é levado à Diretoria Executiva. Esta pode 

ainda sugerir alguma revisão, substituição ou retirada de projetos em função, 

visando a atender os objetivos empresariais. 

Os portfólios da CEMIG Distribuição S.A e da CEMIG Geração e Transmissão 

S.A. contendo projetos de todas as diretorias são então aprovados. A partir daí as 

propostas são detalhadas em nível bem mais minucioso e encaminhadas à ANEEL, 

responsável por fiscalizar e acompanhar o programa de P&D das concessionárias de 

energia elétrica para que se inicie novo ciclo de desenvolvimento de projetos de 

P&D. Algumas propostas podem, ainda, no momento de seu detalhamento, ser 

rediscutidas ou até mesmo interrompidas em função das dificuldades encontradas 

durante esse processo, como aspectos com certo grau de incerteza nas propostas 

que, ao serem detalhadas, implicam sua inviabilidade, dificuldades de negociação 

com os parceiros externos de variadas ordens (custos, escopo, etc.), não 

disponibilidade de seu proponente, entre outros fatores. 

Em todos esses casos, o CoGET ainda tem o papel de procurar garantir a 

melhor utilização dos recursos e o seu caráter estratégico, participando também 
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durante o desenvolvimento desses projetos, atuando, sempre que necessário, com 

ações corretivas sobre o portfólio. 

 

 

4.2.2 Particularidades nas práticas de gerenciamento de portfólio de projetos 
de P&D em cada Diretoria da CEMIG 

 

Os representantes das diretorias no Comitê de Gestão Estratégica de 

Tecnologia, como já foi visto, operacionalizam o processo de seleção e priorização 

de propostas de projetos de P&D em cada Diretoria a partir de recomendações feitas 

pela área de tecnologia, responsável por secretariar o comitê. Como as 

características de cada carteira são diferentes em termos de histórico de recursos 

aplicados, número de projetos, especificidades do negócio e volume de contingente 

de pessoal disponível para gerenciar os projetos, cada Diretoria adota ferramentas e 

critérios adaptados à sua realidade, desde que contemple os processos ilustrados 

na FIG. 10. 

Assim, todas as quatro diretorias estudadas neste trabalho: 

• elaboram e divulgam demandas específicas do próprio negócio; 

• induzem a geração de propostas de projetos nas áreas que representam a 

partir das demandas específicas; 

• contemplam a inserção de propostas de projetos vindos externamente de 

instituições de pesquisa e do setor industrial; 

• elaboram lista de propostas para avaliação; 

• selecionam, priorizam e ordenam as propostas de projetos segundos os seus 

interesses. 

• encaminham sua carteira de projetos priorizada e ordenada para que seja, 

através do Comitê de Gestão Estratégica de Tecnologia, consolidado o 

portfólio de projetos de P&D da corporação CEMIG. 

 

As particularidades de cada uma encontram-se nos métodos e ferramentas 

adotados por essas diretorias a fim de cumprirem esses objetivos. 

A seguir, apresentam-se as características individuais do processo de seleção 

e priorização de propostas de projetos de P&D em cada Diretoria da CEMIG. 
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4.2.2.1 Diretoria A 
 

Essa Diretoria atualmente conta com aproximadamente 60 projetos de P&D 

em andamento, em suas três grandes superintendências técnicas, em variados 

graus de desenvolvimento, desde projetos muito novos até aqueles em fase de 

finalização. Constitui a maior carteira de projetos da empresa.  

Além do representante no CoGET, essa Diretoria conta com um núcleo 

interno de P&D com um representante de cada superintendência técnica, que atua 

como facilitador nas áreas. Esse núcleo de P&D é responsável, entre outras 

atividades, por fazer o levantamento nas gerências sob sua responsabilidade das 

demandas prioritárias. Essas demandas são levadas a uma reunião com o Diretor e 

o representante do CoGET, que valida e divulga-as para suas respectivas áreas. A 

partir daí, o processo de indução de projetos começa. Cada proposta de projeto de 

P&D, antes de ser submetida ao processo, deve estar acordada com o gerente da 

área e validada com o seu superintendente, onde o técnico ou especialista está 

inserido para, entre outras coisas, contemplar as atividades relacionadas ao projeto 

de P&D na sua rotina de trabalho. 

Após coletadas as propostas internas e externas, o núcleo de P&D convoca 

uma comissão composta de um avaliador especialista de cada superintendência 

mais um membro da equipe da área de Gestão de Tecnologia, além do próprio 

núcleo, formando um grupo de sete pessoas. Essa comissão tem as seguintes 

atribuições: 

• avaliar previamente as propostas a fim de separar aquelas que não têm 

característica de pesquisa e desenvolvimento; 

• discutir e revisar os critérios de avaliação, seleção e priorização de propostas 

de projetos de P&D e seus respectivos pesos; 

• convocar para a apresentação individual os respectivos proponentes de 

projetos durante um seminário de avaliação. Aquelas propostas que 

nasceram internamente já possuem um proponente responsável por elas. As 

que vieram externamente receberam um “padrinho” da área de interesse 

quando foram incorporadas ao conjunto geral de propostas; 
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• proceder à avaliação de cada projeto segundo os critérios estabelecidos 

previamente durante a apresentação dos mesmos; 

• elaborar a lista de propostas de projetos priorizados e ordenados segundo os 

interesses daquela Diretoria. 

 

O processo de avaliação dos projetos, a fim de selecioná-los, adota um 

método de pontuação por três macrocritérios que se subdividem em outros critérios 

ponderados, avaliados pelos avaliadores da comissão de P&D com notas de um a 

10. A lista final das propostas de projetos de P&D é gerada pela média ponderada 

de todas as notas dadas pelos avaliadores em cada projeto. O QUADRO 3 exibe a 

lista de critérios utilizados para a avaliação dos projetos de P&D e seus respectivos 

pesos. 

 

QUADRO 3 

Critérios para seleção e priorização de propostas de projetos de P&D – Diretoria A 

1. Critérios de caráter estratégico e/ou legal 
Peso 

1.1 - Consistência com as diretrizes, estratégias da CEMIG e demandas 
tecnológicas 10 

1.2 - Alinhamento com as diretrizes tecnológicas da ANEEL 10 
1.3 - Alinhamento com os temas estabelecidos pela Diretoria A 10 
1.4 - Risco técnico 5 
1.5 - Otimização da qualidade e de processos 7 
1.6 - Impacto ambiental 5 
1.7 - Imagem da empresa 5 
1.8 - Retorno social 4 
1.9 - Satisfação do empregado 4 

2. Critérios de caráter econômico/financeiro 
2.1 - Retorno potencial 7 
2.2 - Otimização de custos 5 
2.3 - Lucratividade 5 

3. Critérios de caráter mercadológico 
3.1 - Ameaça / oportunidade 7 
3.2 - Mercado atual e interesse do cliente 4 
3.3 - Ampliação de mercado 4 
3.4 - Diversificação 4 
Fonte: arquivo da CEMIG e entrevista. 
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A lista resultante do processo de seleção é então validada com esse Diretor, 

que pode fazer sugestões e alterações na carteira pré-selecionada. Depois de 

validada, a carteira é levada ao CoGET para a consolidação final do portfólio de 

projetos da CEMIG, conforme já discutido. Durante o detalhamento das propostas 

aprovadas e validadas, pode haver a necessidade de um rearranjo na priorização 

dos projetos em função de eventuais cancelamentos, fato que solicita do CoGET e 

da Diretoria ações corretivas sobre o portfólio de projetos. 

 

 

4.2.2.2 Diretoria B 
 

Hoje, a Diretoria B conta com aproximadamente 44 projetos de P&D em 

andamento. A metodologia adotada por ela também contempla um núcleo de P&D 

composto de um representante de cada superintendência (três superintendências 

técnicas), que levanta suas necessidade em cada área e propõe projetos visando a 

atender a essas demandas. 

Essas propostas, que nascem internamente, também já têm um responsável 

na respectiva área, com conhecimento de sua gerência. As propostas que chegam 

de fora são encaminhadas aos setores de interesse a fim de receberem um 

responsável técnico para cuidar de todo o processo de negociação com o parceiro 

externo que enviou a proposta e de todo o andamento do projeto durante o processo 

de seleção. 

Nessa Diretoria também se realiza um seminário de avaliação e seleção das 

propostas, que utiliza método de pontuação com critérios ponderados, avaliados 

pelos membros do núcleo de P&D. O resultado igualmente é uma lista de projetos 

priorizados e ordenados pela média ponderada das notas dos avaliadores. O 

QUADRO 4 apresenta os critérios e seus respectivos pesos utilizados por essa 

Diretoria durante o processo de seleção de projetos. 

Tendo essa Diretoria um contingente um pouco menor de pessoas do que a 

Diretoria A, sua capacidade de desenvolvimento de projetos de P&D também é 

menor. Em função disso, algumas propostas para o desenvolvimento de projetos de 

P&D, principalmente, as vindas de parceiros externos, costumam ser descartadas 

em razão da limitação de força de trabalho para esse fim, já que os técnicos e 
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especialistas potenciais para desenvolvê-los freqüentemente se encontram 

comprometidos com outros projetos; e é necessário que se espere que um projeto 

se encerre para que aquele gerente assuma outro. 

QUADRO 4 

Critérios para seleção e priorização de propostas de projetos de P&D – Diretoria B 

Critérios de caráter estratégico e/ou legal Peso

1.1 - Consistência com as diretrizes e estratégias 10 

1.2 - Risco técnico 6 

1.5 - Otimização da qualidade e de processos 6 

1.4 - Impacto ambiental, na segurança no trabalho ou retorno social 5 

2. Critérios de caráter econômico/financeiro 

2.1 - Otimização de custos 8 

Fonte: arquivo da CEMIG e entrevista. 

 

 

Após selecionadas e priorizadas as propostas de projetos de P&D, o 

representante do CoGET valida, com o seu respectivo diretor, a lista que será 

apresentada no CoGET para a consolidação final. 

Aqui também há a eventual necessidade de alguns ajustes na carteira dos 

projetos durante a fase de detalhamento e de desenvolvimento, quando o CoGET 

novamente toma as devidas ações para tal. 

 

 

4.2.2.3 Diretoria C 
 

Essa Diretoria conta atualmente com aproximadamente 34 projetos de P&D 

em desenvolvimento e tem tradição de desenvolvimento desses projetos em três 

superintendências técnicas, sendo um delas bastante relevante em número de 

projetos em relação às outras. O processo de proposição dos projetos aqui também 

segue o alinhamento do processo de geração e divulgação das demandas 

específicas da Diretoria. Em relação às propostas com foco na superintendência 

com mais disponibilidade de recursos humanos no desenvolvimento de projetos, o 

processo segue as seguintes fases: 
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• a partir da definição e divulgação das demandas específicas, os especialistas 

das áreas encaminham as suas propostas de projetos; 

• a essas propostas são agregadas as advindas da proposição de parceiros 

externos; 

• um fórum de P&D composto de especialistas das diversas áreas daquela 

superintendência avalia as propostas (internas e externas) de acordo com os 

critérios definidos como relevantes para o processo de seleção e priorização 

de projetos, que será detalhado a seguir; 

• a partir da avaliação realizada pelo fórum de P&D, uma lista priorizada e 

ordenada é encaminhada ao grupo gerencial, composto de todos os gerentes 

daquela superintendência, para que possam validá-la; 

• depois de validada com o grupo gerencial, essa lista é encaminhada ao 

representante no CoGET dessa Diretoria para que este faça a análise e a 

priorização integrada com as carteiras das outras superintendências. Sendo 

um número mais reduzido de propostas, essas últimas carteiras são avaliadas 

pelo representante no CoGET e seu diretor para que se definam os projetos 

prioritários. 

• a carteira consolidada é então validada com o respectivo diretor e 

encaminhada ao CoGET para que se faça a consolidação final do portfólio de 

projetos de P&D da CEMIG. 

 

O fórum de P&D já mencionado procura avaliar as propostas de projetos 

segundo alguns critérios, com escala de um a três para cada um deles. A lista 

ordenada das propostas de projetos prioritários é o resultado da média das notas 

dadas por avaliador do fórum. Procurou-se, ainda, contemplar pelo menos um 

projeto de cada gerência. O método utilizado é, portanto, o de pontuação simples. 

Os critérios de avaliação definidos por esse fórum são: 

• inovação; 

• produto: com nota três para propostas que tenham desenvolvimento de 

protótipos (foco no desenvolvimento de produtos); 

• custo: com nota três para projetos definidos numa determinada faixa de custo 

entendida como relevante para aquela superintendência; 
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• proposta de conhecimento da superintendência: procura valorizar o 

planejamento prévio do proponente com a área fim do projeto;  

• parceiro preferencial: valoriza parcerias já estabelecidas. 

 

 

4.2.2.4 Diretoria D 
 

A Diretoria D possui atualmente aproximadamente 15 projetos em 

andamento. Com expressivos recursos investidos em P&D, se comparado à 

quantidade de projetos, caracteriza-se por investimentos em tecnologias emergentes 

e de vanguarda, em melhoria de processos voltados para a gestão estratégica de 

tecnologia, busca de outros possíveis negócios que poderão se dar por meio da via 

tecnológica, como as alternativas energéticas. Esses projetos são quase que na 

totalidade desenvolvidos por uma única superintendência. 

Por isso, o processo de proposição de projetos segue também as diretrizes 

empresariais específicas, além de contemplar novas oportunidades de negócio que 

chegam por meio de propostas externas. Esses projetos têm característica bastante 

evidente, que são as parcerias com os institutos de pesquisa.  

O processo de seleção e priorização das propostas de projetos de P&D é 

realizado por técnicos especialistas e um grupo de três engenheiros seniores que 

fazem, em conjunto, o estudo de viabilidade técnica e econômica, o potencial de 

retorno em longo prazo, o alinhamento com as estratégias da organização, a análise 

de possíveis mercados potenciais, os ganhos de melhoria no caso dos processos, a 

capacitação do pessoal e a disponibilidade de recursos financeiros e humanos. Esse 

método, embora contribua para a maximização do valor da carteira dessa Diretoria, 

não apresenta uma ferramenta sistematizada para sua execução. 

Essa análise, por ser realizada numa única área e com número reduzido de 

projetos por ano, facilita a priorização das propostas, que são levadas ao respectivo 

diretor para sugestões e validação para integrar, no CoGET, o portfólio de projetos 

de P&D da CEMIG. 
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4.3 A qualidade do gerenciamento de portfólio na CEMIG na percepção do 
coordenador geral do Comitê de Gestão Estratégica de Tecnologia 

 

O coordenador geral do CoGET é responsável pelo cumprimento da missão e 

das atribuições do comitê, conforme já especificado, além de promover a mediação 

entre os diversos representantes e participantes e de fazer a interlocução com a 

Diretoria Executiva da empresa nas questões relativas ao comitê. A entrevista 

focada (ANEXO 2) nesse coordenador procurou levantar a percepção da alta 

gerência da empresa, já que o CoGET representa o fórum estratégico das questões 

tecnológicas, da qualidade do gerenciamento do portfólio na empresa. Os resultados 

dessa entrevista são apresentados a seguir. 

Na avaliação do coordenador, o processo de gerenciamento de portfólio 

evoluiu bastante nos últimos anos, mas ainda não atingiu a sua maturidade. Houve 

uma série de sistematizações de processos que contribuíram para a estruturação do 

gerenciamento de portfólio na empresa. 

No tocante à atuação individual das áreas, ele contribui com um método 

sistematizado e claro, que vai desde o levantamento das demandas específicas até 

a consolidação do portfólio de projetos, facilitando a formulação de projetos que 

venham a atender as necessidades de cada área. No entanto, ele ainda tem 

contemplado muitas questões operacionais. Se, por um lado, o processo está 

atendendo por meio das soluções dos problemas que as áreas enfrentam, por outro 

não está dando a devida importância à carência de avanços tecnológicos 

necessários à sobrevivência do negócio. 

A crítica que se faz à formulação das demandas é quanto ao elevado grau de 

abrangência que essas demandas têm tido. Pode ser positivo no momento da 

indução de projetos, já que facilita o processo criador, mas não possui o foco 

necessário para que se tenham resultados voltados para avanços tecnológicos 

significativos. Está permitindo elevado número de projetos relacionados à melhoria 

contínua. 

Para o coordenador, pode estar havendo um distanciamento entre a 

percepção estratégica das áreas individualmente e a percepção da organização. As 

diretorias, individualmente, no seu processo local de formulação e seleção de 

propostas, podem estar atendendo suas necessidades, resolvendo os problemas 

levantados, enfim, atingindo suas metas e atendendo suas diretrizes específicas. E 
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dessa forma o processo estaria dando os resultados esperados. No entanto, do 

ponto de vista corporativo, o que se espera de um processo como esse é que tenha 

saltos tecnológicos significativos para a garantia da competitividade da empresa. O 

que se nota é o distanciamento entre as diretrizes tecnológicas empresarias e os 

resultados alcançados por meio dos projetos de P&D, que estão muito focados em 

melhoria operacional, redução de custos, aumento de segurança e redução de 

riscos. Isso gera certa condição de conforto para as áreas que, atingindo os seus 

objetivos específicos, podem não estar contribuindo para os avanços tecnológicos 

necessários e, portanto, o processo está carecendo de revisão e redirecionamento. 

O entrevistado ressalta que melhoria contínua é também importante, mas não deve 

ser o foco principal do programa de P&D. 

Uma mudança que já está sendo incorporada no processo de gerenciamento 

de portfólio é a busca por mais foco na formulação das demandas e no portfólio de 

projetos. Pela criação de grupos temáticos para onde serão convergidos os projetos, 

o CoGET fará o acompanhamento dos gaps tecnológicos da CEMIG em relação às 

empresas nacionais e internacionais e dos índices para medição desses gap, a fim 

de medir a efetividade dos novos programas de P&D. Diz o coordenador que esses 

índices de medição já estão sendo implantados, um para medição de resultados dos 

projetos de P&D (custo/benefício) e outro para os gaps tecnológicos. 

Algumas mudanças para os novos programas já estão sendo analisadas e 

implementadas, como a reformulação do CoGET para trabalhar com grupos 

temáticos, o estabelecimento de algumas prioridades em função de análise de 

benchmarking e estabelecimento de gaps tecnológicos e a inclusão de índice de 

medição custo/benefício que considera aspectos tangíveis e intangíveis. Essas 

mudanças ainda estão em fase de análise e aprovação e levarão um tempo de 

acomodação até que estejam consolidadas. 

As sugestões por parte do coordenador para a melhoria do processo de 

gerenciamento de portfólio estão relacionadas com: 

• foco mais definido na formulação de demandas (em função do levantamento 

dos gaps tecnológicos) e no seu desdobramento; 

• elevação do nível tecnológico dos projetos, isto é, projetos que atendam 

perspectivas empresariais mais elevadas; 

• redução do número de projetos voltados para soluções de problemas 

operacionais; 
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• foco nas questões setoriais - questões relativas ao setor de energia elétrica, o 

que significa cooperação entre empresas do setor visando às inovações que 

cheguem ao mercado; 

• aumento do nível de parceira com a indústria - foco também no mercado; 

• criação de critérios para medição dos benefícios dos projetos de P&D;  

• mais divulgação externa das inovações tecnológicas da empresa. 

 

 

4.4 Resumo das variáveis de pesquisa identificadas 
 

Esta seção tem o objetivo de apresentar, de maneira geral, as variáveis de 

pesquisa identificadas por este trabalho, referentes ao modelo teórico de Cooper, 

Edgett e Kleinschmidt (2001a). 

O processo de gerenciamento de portfólio, ao começar com o desdobramento 

de diretrizes estratégicas empresarias em diretrizes específicas por área visando ao 

processo de formulação de propostas de projetos na CEMIG, tem uma característica 

bastante significativa de vinculação com a estratégia. Observando os QUADROS 3 e 

4 relativos aos critérios para a seleção e priorização dos projetos de P&D das 

Diretorias A e B é possível notar que os critérios de caráter estratégico possuem as 

maiores ponderações, demonstrando, mais uma vez, a preocupação da empresa em 

manter alinhado o portfólio de projetos às diretrizes estratégicas. No entanto, em 

função da abrangência na definição dessas diretrizes estratégicas, os projetos 

propostos e desenvolvidos podem não estar respondendo de forma efetiva à essas 

diretrizes estratégicas empresarias. Essa é uma preocupação do coordenador do 

CoGET, conforme visto anteriormente, que alerta para a abrangência excessiva que 

existe hoje no processo de formulação das estratégias para a P&D. Vale ressaltar, 

no entanto, que o vínculo com a estratégia da empresa se mostra mais evidente nas 

ferramentas de pontuação utilizadas pelas diretorias para priorizar os seus projetos 

de P&D.  

Apesar do processo de proposição de projetos se originar a partir do 

levantamento das demandas e da explicitação das diretrizes estratégicas 

empresariais, não se percebe uma orientação clara de portfólios em cestas 

estratégicas, o que caracterizaria, de forma mais evidente, uma abordagem do tipo 

top-down no gerenciamento do portfólio. Isso poderia chamar a atençao, mais uma 
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vez, para a necessidade de se ter uma formulação estratégica mais bem definida e 

que aponte claramente quais os objetivos empresariais devem ser alcançados a 

partir do desenvolvimento dos projetos de P&D. 

Como o processo de formulação de demandas nas áreas atualiza as 

demandas empresariais, pode-se dizer que existe, dentro do processo de 

gerenciamento do portfólio, uma característica no desenvolvimento de projetos de 

P&D que emerge de baixo pra cima, o que poderíamos chamar de uma estratégia do 

tipo bottom-up. Nota-se, além disso, que as ferramentas de pontuação utilizadas na 

seleção e priorização dos projetos levam em conta, fortemente, critérios 

relacionados ao alinhamento estratégico, justamente para deixar passar as 

propostas que atendam a esses requisitos. No entanto, a definição das demandas 

estratégicas, em função do seu nível de abrangência, não tem permitido a 

priorização de projetos capazes de promover o ganho de competitividade e os saltos 

tecnlógicos esperados. Além disso, o grau de ponderação atribuído aos aspectos 

estratégicos em detrimento de outros fatores como, por exemplo, os de ordem 

econômico/financeiro ou os mercadológicos, pode estar dificultando a entrada de 

projetos que poderiam significar uma maior aproximação com o mercado e com 

maior potencial de retorno financeiro. 

Outro característica que se mostra evidente no gerenciamento do portfólio da 

empresa é que não há uma ferramenta claramente definida capaz de promover o 

balanceamento ou o equilíbrio do portfólio de projetos. Essa ferramenta, se utilizada, 

poderia facilitar a visualização do estado ou do perfil do portfólio e a sua 

redistribuição em quadrantes pré-definidos, visando uma melhor composição dos 

projetos em torno  de variáveis importantes. 

Um outro fator relevante também encontrado na análise das variáveis 

estudadas, é que a P&D da Cemig é caracterizada fortemente por desenvolvimento 

de projetos através de parcerias com entidades externas, sejam elas universidades, 

centros de pesquisa, institutos de tecnologia, empresas de base tecnológica e outras 

entidades do setor privado, onde o desenvolvimento técnico acontece em quase 

toda sua extensão dentro das instalações e laboratórios dos parceiros, com a 

utilização da sua equipe técnica e científica e com transferência dos resultados 

alcançados para a empresa Cemig ao longo do projeto. Essa abordagem escollhida 

pela empresa para o desenvolvimento da P&D tem como pontos positivos a 

facilidade no gerenciamento individual de projetos, a reduzida carga horária 
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dispendida pelos profissionais técnicos da Cemig, geralmente responsáveis pelo 

gerenciamento dos projetos mas que tem como atribuição principal a sua rotina 

profissional vinculada a outros processos da empresa, o aproveitamento das 

competências técnicas e científicas dos parceiros bem como dos grupos de 

pesquisadores e técnicos mais adequados ao desenvolvimento dos projetos que são 

de alto custo ou que levariam muito tempo para serem formados internamente. Se 

por um lado essa abordagem favorece a redução de custos internos e de tempo no 

desenvolvimento dos projetos de P&D, por outro, pode causar um distanciamento da 

empresa com os resultados pretendidos levando a um maior risco de não 

internalização da tecnologia pesquisada. Além de não criar equipes especializadas 

em pesquisa e desenvolvimento internamente na empresa, essa escolha pode, ao 

longo do tempo, saturar os profissionais que trabalham com o gerenciamento dos 

projetos em função do seu número crescente ou ainda desmotivá-los por não 

contribuírem com o incremento de sua própria capacidade técnica. Esses 

profssionais são geralmente técnicos especialistas em suas áreas que assumem um 

gerenciamento de um projeto de P&D dentro de sua especialidade e que, 

provavelmente, leva em consideração o ganho de conhecimento resultante da P&D. 
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5 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Antes de iniciarem-se as conclusões, serão retomados os objetivos deste 

estudo. De maneira geral, procurou-se analisar o gerenciamento de portfólio de 

projetos de P&D da CEMIG e a sua capacidade de alcançar resultados empresariais 

desejados. Especificamente, buscou-se identificar as variáveis de pesquisa 

levantadas a partir da revisão bibliográfica, relacionadas ao processo de 

gerenciamento de portfólio em seus macroobjetivos principais: maximização de 

valor, equilíbrio de portfólio e vínculo com a estratégia. Em segundo lugar, procedeu-

se à análise e identificação das abordagens de maior valor de relevância praticadas 

pela empresa, além do relacionamento entre elas. E, por último, tentou-se avaliar a 

qualidade do gerenciamento de portfólio de projetos de P&D quanto à sua 

capacidade de alcançar os resultados empresarias. 

O capítulo anterior apresentou os resultados da pesquisa relacionando-os às 

variáveis. Percebe-se que, embora a literatura apresente vasta relação de métodos, 

ferramentas e critérios voltados para o gerenciamento de portfólio de projetos, a 

implementação desses mecanismos na empresa nem sempre é tão fácil (COOPER; 

EDGETT; KLEINSCHMIDHT, 2001a; FRAME, 2002; GRAHAM; ENGLUND, 1997; 

KRUGLIANSKAS, 1989b; KRUNGLIANSKAS, 1992; MARTINO, 1995; MEREDITH; 

MANTEL, 2003; SOUDER, 1988). 

Neste capítulo procurou-se ressaltar as principais conclusões do trabalho no 

que diz respeito à análise do processo de gerenciamento de portfólio de projetos de 

P&D da CEMIG. 

 

 

5.1 Aspectos relevantes da pesquisa 
 

Um dos pontos fortes do trabalho de Cooper, Edgett e Kleinschmidt (2001a) 

na visão do presente trabalho é a separação dos métodos e critérios de 

gerenciamento de portfólio, que antes eram apresentados de uma seqüencial, 

analisados em si mesmos sem conexão com o conjunto, em três macroobjetivos 

principais - valor, equilíbrio e estratégia. A partir disso, foi possível identificar mais 

facilmente os pontos fortes e fracos, as aplicações e as especificidades de cada 
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conjunto de métodos e onde cada um deles se encaixava no processo geral de 

gerenciamento de portfólio das organizações. 

Os resultados de pesquisa mostram que o processo de gerenciamento de 

portfólio de projetos de P&D, na CEMIG, apresenta algumas características que vale 

a pena comentar. 

Com forte preocupação nas questões estratégicas de formulação das 

propostas de projetos de P&D, percebida na pesquisa documental, nos registros de 

arquivos e análises dos processos pela observação, nas conversas com os 

representantes das diretorias da empresa no Comitê de Gestão Estratégica de 

Tecnologia e na entrevista com o coordenador geral desse comitê, a CEMIG 

apresenta um processo de gerenciamento de portfólio de projetos de P&D no qual 

as ferramentas de vinculação com a estratégia são bastante praticadas. Como foi 

possível verificar, o nascimento das propostas tanto obedece parâmetros 

estratégicos vindos da alta administração da empresa por meio de um processo de 

indução interno, como também emerge de suas áreas e de parceiros externos, na 

tentativa de solucionar os problemas enfrentados em cada negócio ou de 

acompanhar o cenário atual tecnológico. Essa estratégia poderia ser chamada de 

híbrida se as diretrizes estratégicas fossem mais efetivas no processo de indução de 

propostas de projeto de P&D de cima-pra-baixo enquanto, por outro lado, novas 

oportunidades surgissem realimentando essas diretrizes empresariais corporativas. 

Por isso, pode-se dizer que o processo de construção do portfólio acontece mais de 

baixo-pra-cima que o contrário, o que denota uma estratégia bottom-up. 

A ferramenta de gestão estratégica de tecnologia já bem disseminada na 

empresa a partir da constituição de núcleos e fóruns de P&D, da elaboração de 

cenários, da prospecção tecnológica, do levantamento de demandas específicas, da 

proteção da propriedade intelectual da empresa e da inclusão de critérios 

estratégicos nas ferramentas de seleção de projetos, entre outros fatores, tem, por 

um lado, atendido as expectativas dos gestores de tecnologia em função do próprio 

processo utilizado, que procura valorizar as propostas de projetos vinculadas a 

essas questões. No entanto, o processo de formulação de demandas específicas 

tem gerado diretrizes bastante abrangentes, o que não tem permitido 

desdobramentos mais objetivos para o processo de geração de projetos. Isso tem 

resultado em um número elevado de projetos voltados para a melhoria operacional, 
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dificultando o alcance de objetivos mais estratégicos e voltados para os avanços 

tecnológicos necessários à garantia da competitividade da empresa.  

Um outro ponto relevante é que as carteiras de projetos são baseadas na 

estrutura da empresa. Essa solução, mais circunstancial do que intencional, poderia 

ser revista se levasse em consideração os benefícios de se elaborar portfólios de 

projetos baseados em cestas estratégicas capazes de promover os resultados 

empresariais esperados em termos de ganho de competitividade e vanguarda 

tecnológica. Para isso o processo de formulação das demandas estratégicas 

precisaria ser melhor explicitado a fim de orientar a organização de forma mais clara 

e objetiva quanto aos seus rumos e objetivos pretendidos por meio da P&D. 

Nos aspectos relacionados aos métodos e ferramentas para a maximização 

do valor do portfólio, o processo de gerenciamento de portfólio de projetos de P&D 

da CEMIG apresentou uma ferramenta simples, que usa um método de pontuação 

de caráter qualitativo, com critérios definidos e divulgados. Uma de suas vantagens 

é que um grupo de especialistas e técnicos em conjunto com os gerentes avalia 

todos os projetos em suas áreas, podendo, inclusive, sugerir adaptações e revisões 

em propostas potenciais que inicialmente se mostrem mal estruturadas. Um outro 

aspecto relevante é que o caráter estratégico, por ser uma preocupação da 

empresa, tem geralmente peso máximo na utilização dessa ferramenta. Todavia, os 

critérios adotados parecem ainda reforçar a construção de carteiras de projetos 

voltados para a solução de problemas operacionais. Além disso, outros critérios tão 

relevantes quanto os de caráter estratégico podem estar sendo deixados de lado, 

como é o caso dos aspectos financeiros e mercadológicos. Os métodos de 

balanceamento ou de equilíbrio de portfólio e os métodos de cestas estratégicas 

bem formuladas poderiam contribuir para definirem-se carteiras mais equilibradas. 

Além disso, algumas diretorias, talvez pelo número mais baixo de projetos em 

suas carteiras, fato que não justificaria um processo formal, têm apresentado um 

processo pouco sistematizado no que tange aos métodos e critérios discutidos pela 

literatura. Essa escolha tem facilitado o processo decisório, mas pode significar a 

ausência de ferramentas de controle e verificação quanto à efetividade do processo. 

Os pontos que merecem reflexão na análise do processo de gerenciamento 

de portfólio de projetos de P&D são: a elevada importância em função do grau de 

ponderação dado aos critérios de ordem estratégica nas ferramentas de pontuação 

utilizadas pelas Diretorias, a não profissionalização das atividades de P&D 
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internamente, o grande número de projetos desenvolvidos externamente com pouco 

desenvolvimento interno, o elevado número de critérios apresentados pela Diretoria 

A no seu processo de avaliação de projetos; a ausência de critérios na Diretoria B 

que possam apontar para o ambiente externo da organização, como aqueles 

voltados para o mercado; a valorização excessiva por parte da Diretoria C de 

parceiros preferenciais, o que poderia levar à perda de oportunidade vinda de 

parceiros não-preferenciais; e o processo pouco sistematizado praticado pela 

Diretoria D. 

Os pontos positivos dessa análise foram a verificação de um processo de 

gerenciamento de portfólio estruturado e articulado com outros agentes da 

organização; a disseminação dessa metodologia em todas as áreas geradoras 

potenciais de novos projetos; a constituição de um comitê específico para gerenciar 

o processo tecnológico na empresa; a participação efetiva e perene da alta gerência 

e da Diretoria da empresa nos assuntos relativos à tecnologia; e a busca constante 

pela melhoria de seus processos e produtos, inclusive de processos gerenciais, 

como é o caso do gerenciamento de portfólio de projetos, objeto de estudo desta 

dissertação. 

Vale ressaltar que as melhorias que estão acontecendo no processo de 

gerenciamento de portfólio, como a reformulação do Comitê de Gestão Estratégica 

de Tecnologia; a criação de grupos temáticos para a indução de propostas de 

projetos; a construção de índices de medição do processo tecnológico; e a busca 

por um foco mais objetivo no processo de formulação de demandas e projetos, estão 

em consonância com as abordagens teóricas apresentadas neste trabalho. 

 

 

5.2 Contribuições e implicações da pesquisa 
 

As contribuições deste trabalho estão relacionadas com o aumento do 

conhecimento do tema pesquisado e a melhor caracterização do processo de 

gerenciamento de portfólio de uma empresa com grande importância econômica e 

estratégica, não só para o mercado mineiro como para o Brasil, à luz dos modelos 

teóricos pesquisados. Este trabalho pode gerar subsídios para os gestores e 

agentes relacionados com o processo de gestão estratégica de tecnologia da 

empresa CEMIG e de outras empresas do setor de energia. 
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Além de estar integrado a um conjunto de ações voltadas para a melhoria do 

processo de gerenciamento da tecnologia na empresa a partir de um sistema 

integrado de gestão, este estudo possibilitou o acesso e a sistematização de 

informações de forma a subsidiar possíveis correções de rumo no processo de 

gerenciamento de portfólio como um todo, além de alicerçar possíveis trabalhos 

acadêmicos futuros. 

 

 

5.3 Limitações do trabalho e sugestões para trabalhos futuros 
 

Por ser um estudo exploratório e descritivo, de um estudo de caso único, 

foram considerados alguns aspectos tidos como relevantes para a construção da 

análise do gerenciamento de portfólio de projetos de P&D na CEMIG. Não se pode, 

portanto, encará-lo de forma a generalizar suas conclusões. 

As informações obtidas das várias fontes de evidências e principalmente as 

recolhidas das entrevistas refletem as opiniões de gerentes, superintendentes ou 

diretores, sem que tenha sido realizado um processo de confrontação com outros 

dados ou opiniões de outros gestores e até mesmo integrantes dos grupos técnicos 

e especialistas. Essa limitação está relacionada, principalmente, a fatores de tempo 

e de sistematização e disponibilidade das ferramentas de pesquisa adequadas à 

coleta dessas informações. 

Uma outra limitação desta pesquisa encontra-se no fato de o pesquisador 

estar integrado com o processo de gestão estratégica de tecnologia da empresa 

pesquisada, o que poderia levar a observações e conclusões enviesadas. 

Também a observação do pesquisador é outra limitação, posto que pode, 

muitas vezes, se sentir confortável o suficiente para permitir que aspectos 

importantes para a construção da análise da pesquisa não sejam percebidos e, 

portanto, não considerados. Além disso, o fato de o pesquisador estar envolvido com 

o desenvolvimento de um trabalho de pesquisa pode inibir alguns entrevistados, 

dificultar o acesso a alguns dados ou até mesmo levar à coleta de informações 

truncadas de forma a mascarar alguns aspectos do processo pesquisado. 

Como a temática deste trabalho ainda carece de novas pesquisas que 

venham contribuir com a melhoria dos processos aqui analisados, principalmente se 

consideradas as características individuais das empresas que realizam pesquisa e 
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desenvolvimento no Brasil, sugerem-se para o futuro estudos mais aprofundados no 

setor de energia elétrica, onde possa ser considerado maior número de empresas e 

de entrevistados. Essas investigações poderão contribuir com a alavancagem do 

setor, já que subsidiarão práticas gerenciais contextualizadas. 

É interessante propor também que sejam construídos índices de verificação 

em trabalhos futuros a fim de relacionarem-se os projetos escolhidos com os 

resultados alcançados por parte das empresas em seu processo de gerenciamento 

de portfólio. 

Outros aspectos, como o fator humano, os conflitos de interesse financeiros e 

políticos, a cultura organizacional no que diz respeito a: inovação, confiabilidade e 

robustez dos dados de entrada, gerenciamento do tempo por parte dos gerentes de 

projetos entre as questões relativas a P&D, rotinas operacionais de sua 

responsabilidade e interação com os parceiros externos, podem representar 

importantes temas relacionados ao gerenciamento de portfólio, que merecem ser 

abordados em tratados futuros. 
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ANEXO 2 
Roteiro de Entrevista 

 
Dados do entrevistado 

 

Nome: 

Cargo: 

Função no Comitê: 

Responsabilidades junto ao Comitê e na Empresa: 

Tempo na Empresa: 

 

Perguntas: 

 

1) Como você avalia a qualidade do processo do gerenciamento do portfólio de P&D 

nas suas duas fases – concepção e de decisão final – em relação ao seu aspecto 

desempenho, isto é, sua eficiência, aqui compreendida como “o fazer certo as 

coisas, realizar um trabalho corretamente, sem erros”? Fale separadamente para 

ambas as fases. 

 

2) Em segundo lugar, gostaria de saber como você avalia a qualidade do 

gerenciamento do portfólio de P&D nessas mesmas duas fases no quesito 

efetividade (“fazer a coisa certa”), isto é, na obtenção dos resultados que se espera 

a partir do desenvolvimento dos projetos de P&D?  

 

3) E, finalmente, o que você sugeriria para melhoria do processo de seleção e 

priorização de projetos de P&D, desde a fase de concepção até a de decisão final? 

Quais outras práticas poderiam ser adotadas? 
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Levantamento inicial das características das fases no processo de 
gerenciamento de portfólio 

 

 

 

 

Pontos a serem abordados 
 

FASE ETAPAS PONTOS RELEVANTES 

Levantamento de 
demandas e 

necessidades 

• Método utilizado 
• Atendimento dos anseios empresariais 
• Específicas e/ou gerais 
• Possíveis prioridades estratégicas 

Proposição de 
projetos 

• Surgimento 
• Internas e/ou externas 
• Interação com gerências ou diretorias 

Concepção 

Seleção das 
propostas de 

projetos prioritários 

• Carteiras individuais versus. consolidada 
• Métodos de avaliação e seleção (amplo) 
• Linha de corte 

Decisão final 
do portfólio 

CoGET e área de 
gestão de tecnologia 

• Verificação de propostas complementares 
e outras 

• Linha de corte geral 
• Outros métodos de análise do portfólio 
• Revisões e remanejamentos 
• Diretrizes específicas versus. corporativas 
• Processo de consolidação 

 




