
 

  

UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO 

PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO 

GESTÃO DE PROJETOS 

 

 

 

 

 

GESTÃO DE PORTFÓLIO NO DESENVOLVIMENTO DE NOVOS 

PRODUTOS NO SETOR DAS TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRO: ESTUDO DE 

MÚLTIPLOS CASOS 

 

 

 

 

ANGÉLICA FREDERICO 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2016 



 

  

Angélica Frederico 

 

 

 

GESTÃO DE PORTFÓLIO NO DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS NO 

SETOR DAS TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRO: ESTUDO DE MÚLTIPLOS 

CASOS 

 

 

PORTFOLIO MANAGEMENT IN NEW PRODUCTS DEVELOPMENT IN THE 

TELECOMMUNICATION SECTOR IN BRAZIL: A MULTIPLE CASES STUDY 

 

 

Dissertação apresentação Programa de Mestrado 

Profissional em Administração: Gestão de Projetos 

da Universidade Nove de Julho – UNINOVE, 

como requisito parcial para obtenção do grau de 

Mestre em Administração. 

Orientador (a): Prof. Dr. Roque Rabechini Jr. 

 

 

 

 

São Paulo 

2016 

 



 

  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

Frederico, Angélica.      

    Gestão de portfólio no desenvolvimento de novos produtos no setor das 

telecomunicações brasileiro: estudo de múltiplos casos. / Angélica 

Frederico. 2016.     

     125 f. 

     Dissertação (mestrado) – Universidade Nove de Julho - UNINOVE,  

São Paulo, 2016. 

     Orientador (a): Prof. Dr. Roque Rabechini Jr. 

1. Gestão de portfólio. 2. Desenvolvimento de novos produtos. 3.   

Modelos de gerenciamento de portfólio. 4. telecomunicações.  

     I. Jr Rabechini, Roque.             II. Título 

 

                                                                                      CDU 658.012.2 

                                                                                                

                                                                                              

         

       

 

 

 

 

   

 

 



 

  

 

Angélica Frederico 

 

GESTÃO DE PORTFÓLIO NO DESENVOLVIMENTO DE NOVOS 

PRODUTOS NO SETOR DAS TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRO: ESTUDO DE 

MÚLTIPLOS CASOS 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado 

Profissional em Administração: Gestão de Projetos 

da Universidade Nove de Julho – UNINOVE, 

como requisito parcial para obtenção do grau de 

Mestre em Administração, pela Banca 

Examinadora, formada por: 

 

São Paulo, 09 de junho de 2016 

 

__________________________________________________________ 

Presidente: Prof. Dr. Roque Rabechini Jr.– Orientador (a), UNINOVE 

 

__________________________________________________________ 

Membro: Prof. Dra. Veridiana Rotondaro Pereira – Universidade Presbiteriana 

Mackenzie 

 

__________________________________________________________ 

Membro: Prof. Dr. Marcos Paixão Garcez - UNINOVE 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Recompense o sucesso e o fracasso igualmente - puna a inatividade” 

David Kelley  



 

  

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho em especial ao meu marido Tiago 

Oliveira pela paciência, carinho e compreensão. Para 

minha mãe Ottilia Cacavaio Frederico e meu pai Moacir 

Frederico (in memoriam) por me ensinarem a valorizar o 

estudo e a educação. 

  



 

  

AGRADECIMENTO 

 

A Deus por ser o sentido da vida e ter me dado proteção e saúde para realizar esse 

trabalho. 

Ao meu orientador Prof. Dr. Roque Rabechini Jr., pelo seu conhecimento, orientação e 

dedicação. Por acreditar na realização deste trabalho, me estimulando a trilhar o caminho do 

conhecimento. Mas sobre tudo por suas experiências profissionais e pessoais despendidas a 

mim com maestria nessa jornada.  

Ao meu orientador antecessor Prof. Dr. Ricardo Leonardo Rovai (in memoriam), que 

reconheceu a minha dedicação, luta e entusiasmo pela profissão de gerenciamento de portfólio 

e projetos. Mas sobre tudo pelo seu apoio na etapa da qualificação. 

A Universidade Nove de Julho, especificamente o Programa de Mestrado Profissional 

em Administração – Gestão de Projetos pela concessão das vias concretas para a realização 

deste trabalho. 

A todos os professores do Programa de Mestrado Profissional em Administração – 

Gestão de Projetos da UNINOVE que contribuíram para a construção de uma base sólida de 

conhecimento. 

Aos funcionários da secretaria do Programa de Mestrado Profissional em Administração 

– Gestão de Projetos e biblioteca da UNINOVE, sempre atenciosos no atendimento às 

demandas dos alunos quanto às questões acadêmicas. 

Aos colegas do mestrado da turma de 2014 pelo companheirismo nessa jornada e aos 

colegas do mestrado da turma de 2013 e 2015 pela troca de experiências adquiridas. 

Ao meu amigo Antônio Frey de Alencar que sempre acreditou em minha capacidade 

profissional e em minhas aspirações acadêmicas. 

Ao meu marido Tiago Oliveira, minha família, meus amigos e a todas as pessoas que de 

alguma forma tenham acompanhado e contribuído para a realização desse trabalho. 

 



 

  

RESUMO 

 

O crescente dinamismo e as mudanças nos negócios no setor das telecomunicações 

impulsionam as empresas a aprimorarem os produtos lançados no mercado para atender a 

consumidores cada vez mais exigentes. A fim de oferecer produtos com sucesso, as empresas 

necessitam selecionar projetos de desenvolvimentos de novos produtos (DNP) a partir de um 

portfólio. O objetivo principal deste estudo é entender como o gerenciamento de portfólio 

influencia no desenvolvimento de novos produtos em operadoras de telecomunicações de 

brasileiras, identificando os problemas e os modelos de gerenciamento de portfólio de DNP 

utilizados, contribuindo assim para elevar as boas práticas desse setor. Para atingir esse objetivo 

foi elaborado um levantamento qualitativo por meio de estudo de casos múltiplos em empresas 

de telefonia fixa e móvel brasileiras. De posse das informações coletadas durante as entrevistas 

em empresas selecionadas no setor de telecomunicações, foi possível conduzir uma análise 

detalhada dos casos utilizados para a explanação dos resultados. Os resultados medidos por 

meio de indicadores de desempenho verificaram: influência dos modelos de gerenciamento de 

portfólio no desenvolvimento de novos produtos; identificação, seleção e priorização de 

projetos para otimização de recursos e lançamento de projetos de produtos em curtos períodos 

de tempo possibilitando manter-se competitivo no mercado. Demonstrando assim, a existência 

da prática relevante suportada pela teoria vigente. 

Palavras-chave: gestão de portfólio, desenvolvimento de novos produtos, modelos de 

gerenciamento de portfólio, telecomunicações. 



 

  

ABSTRACT  

 

The growing dynamism and business changes in the telecommunications sector drive 

companies to hone the products on the market to meet the increasingly demanding consumers. 

In order to offer products successfully, companies need to select projects of development of new 

products (DNP) from a portfolio. The aim of this study is how to understand the portfolio 

management influences the development of new products in the Brazilian telecommunications 

operators, identifying the problems and DNP portfolio management models used, thus helping 

to raise the good practices in this sector. To achieve this goal, we designed a qualitative survey 

through multiple case study in fixed and mobile telephony Brazilian companies. Armed with the 

information collected during interviews in selected companies in the telecommunications 

sector, it was possible to conduct a detailed analysis of the cases used for the explanation of 

the results. The results measured by performance indicators found: influence of portfolio 

management models in the development of new products; identification, selection and 

prioritization of projects to optimize resources and launching in short periods of time product 

designs enabling to remain competitive in the market. Thus demonstrating the existence of 

relevant practice supported by current theory. 

Keywords: portfolio management, new product development, portfolio management models, 

telecommunications. 
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1 INTRODUÇÃO 

O gerenciamento de portfólio é uma alternativa cada vez mais plausível para as 

organizações que necessitam obter melhores resultados. Geridas com recursos cada vez mais 

escassos, precisam ser capazes de investirem em projetos que elevem as vantagens 

competitivas. O gerenciamento de portfólio, neste sentido pode influenciar as práticas 

estratégicas da organização juntamente com a rotina da condução de projetos, e apoiar, entre 

eles, o processo de desenvolvimento de novos produtos (DNP).  

Para Carvalho &Rabechini Junior (2008) o gerenciamento de portfólio de projetos pode 

ser definido como uma série de modelos, procedimentos e processos que visam administrar um 

conjunto de projetos de forma sistêmica. Segundo a abordagem conceitual de Archer & 

Ghasemzadeh (1999) portfólio é uma coleção de projetos que são desenvolvidos sob a 

administração de uma unidade organizacional. Os projetos podem ser independentes ou podem 

se relacionar com outros, no entanto, devem fazer parte de objetivos estratégicos determinados, 

concorrendo assim por recursos na organização. Kendall & Rollins, (2003) destacam que o 

gerenciamento de portfólio garante que o conjunto de projetos escolhido e mantido na carteira 

deve atender os objetivos organizacionais.  

Uma carteira (ou portfólio) de projetos é um grupo de projetos que são executados no 

âmbito do patrocínio e/ou gestão de uma organização. Esses projetos competem por recursos 

escassos (humanos, financeiros, tempo, etc.) disponibilizados pelo patrocinador, uma vez que 

há mais projetos identificados do que a capacidade da organização de executá-los, (Archer & 

Ghasemzadeh, 1999).  

Geralmente as organizações possuem processos para desenvolver novos produtos 

mesmo que não estejam fortemente formalizados. E esses processos podem oferecer condições 

para lançamento de produtos no mercado com maior rapidez e qualidade, potencializando assim 

seus custos. Assim os novos produtos podem ser agrupados em uma carteira (ou portfólio) de 

projetos com a finalidade de organizar e promover o gerenciamento de portfólio de projetos 

alinhado com a estratégia empresarial.  
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Especificamente, um portfólio de DNP é um grupo de novos projetos realizados sob o 

patrocínio de uma organização particular. Esse grupo de projetos de DNP surge quando uma 

organização que não pode desenvolver todos os seus projetos, devido à limitação de recursos, 

opta por selecionar os projetos que serão ou não realizados.  

O gerenciamento de portfólio de DNP refere-se à seleção e ao apoio a investimentos de 

projetos ou investimentos do programa que são guiados pelo plano estratégico da organização 

e pelos recursos disponíveis PMI (2013). Assim, o gerenciamento de portfólio de DNP é sobre 

a alocação de recursos na empresa. Um ponto importante e que geralmente é desconsiderado 

por muitos portfólios de projetos, porque não consideram as dependências dos requisitos de 

recursos dos projetos (Martino, 1995).  

Quando se observa a aplicação do gerenciamento de portfólio de DNP tem-se esta 

atividade como um dos pontos fundamentais no desenvolvimento de novos produtos. O 

gerenciamento de portfólio de DNP influencia diretamente no processo de tomada de decisão 

para que essa aconteça de forma relevante e adequada durante a seleção do que será 

desenvolvido. Este processo de decisão é dinâmico, ou seja, são decisões constantemente 

atualizadas e revisadas, conforme Cooper, Edgett & Kleinschmidt (1998), que ocorrem nas 

organizações de variados setores.  

Dada a importância dos temas gerenciamento de portfólio e desenvolvimento de novos 

produtos é possível analisar e investigar ambos os processos usando conceitos de medição de 

desempenho.  Embora o gerenciamento de portfólio seja concebido como um processo que 

gerencia o desempenho dos projetos, reunindo indicadores desse portfólio, apresentando como 

informações para apoiar a tomada de decisão de um grupo de pessoas interessadas em aumentar 

o desempenho da organização no desenvolvimento de novos produtos (Oliveira & Rozenfeld, 

2011).  

Considerando o gerenciamento de portfólio de DNP no setor de telecomunicações 

brasileiro, é necessário apreciar a influência de sua trajetória histórica. No Brasil o setor das 

telecomunicações permaneceu controlado pelo Sistema Telebrás entre 1972 até 1998, quando 

ocorreu, em meados da década de 1990, o processo de privatização das organizações de 

telefonia na ocasião.  
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A abertura do monopólio deu-se por meio de um conjunto de fatores, entre eles, o 

elevado número de investimentos necessários para a manutenção desse setor. Houve a 

mudança constitucional no ano de 1995, por meio da promulgação da Lei Geral de 

Telecomunicações, que objetivava a ampliação e a globalização dos serviços de comunicação 

e o enxugamento da máquina estatal brasileira. Estabelecendo-se assim a privatização, que se 

deu dentro de um modelo que não restringiu a participação estrangeira tão pouco fixou limites 

de ações por comprador. As organizações que compunham a holding (acionária majoritária das 

ações) do Sistema Telebrás foram agrupadas em quatro regiões e vendidas em leilão 

internacional.  

O período pós-privatização do setor das telecomunicações foi marcado pela entrada de 

organizações multinacionais, pelo desenvolvimento de novas tecnologias e o aumento da 

competitividade no setor. Esse período proporcionou um conjunto de mudanças que 

impulsionaram um setor que estava defasado, com cobertura e serviços limitados além da baixa 

qualidade, a se tornar um dos campos mais desenvolvidos e modernos.  

Essa transformação dá-se devido ao fato de que a indústria das telecomunicações não 

mais se restringe às operadoras e fornecedores de equipamentos, mas passa a englobar 

organizações que detém tecnologia, como as de software, internet, semicondutores e comércio 

eletrônico, e multimídia, além dos serviços prestados e de sua grade de produtos oferecidos.  

O crescente dinamismo nos negócios no setor das telecomunicações proporciona a busca 

pela competitividade e crescimento. As operadoras de telecomunicações começam a tratar o 

oferecimento de produtos/serviços que sejam apropriados às necessidades de seus clientes como 

assunto altamente relevante. A orientação para o mercado vem lhes fornecer subsídios para 

oferecer aos clientes os produtos/serviços que eles realmente necessitam, criando valor 

adicional que proporcione a possibilidade de obtenção de uma vantagem competitiva (Sbragia 

& Galina, 2004).  

O crescimento diversificado de tecnologia e serviços provoca uma revolução na 

estrutura da indústria de telecomunicações e drásticas mudanças organizacionais (Sbragia & 

Galina, 2004). As operadoras de telecomunicações tratam não só de telefonia fixa, mas são 

obrigadas a se interconectarem com as novas organizações operando áreas de telefonia móvel, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_de_1988
http://pt.wikipedia.org/wiki/Holding
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TV a cabo, tecnologias digitais para curta e longa distância LAN e WAN, e principalmente 

dentro do mundo da internet e suas múltiplas aplicações (Gaffard & Krafft, 2000).  

Uma das possibilidades de garantir a concretização da estratégia planejada das 

organizações do setor de telecomunicações é por meio do gerenciamento de portfólio que 

segundo Clark & Wheelwright (1993), oferece uma maneira eficaz de gerenciar os objetivos 

estratégicos da organização na melhor forma possível, já destacado há várias décadas. A 

realização da estratégia, por meio do gerenciamento eficiente do portfólio, é um dos fatores 

críticos para construção e manutenção de vantagens competitivas para as organizações 

(Shenhar, 1999).  

No que tange a área das telecomunicações brasileiras, tem-se a oportunidade de 

investigar se o gerenciamento de portfólio adequado pode apoiar melhorias no desempenho do 

desenvolvimento de novos produtos. Isso inclui verificar se as práticas de gerenciamento de 

portfólio estão influenciando a conclusão dos projetos de desenvolvimento de novos produtos.  

Seguindo o nivelamento da medição de desempenho segundo Neely, Gregory e Platts 

(2005) têm-se as seguintes categorias: medidas de desempenho individual, sistema de medição 

de desempenho e relacionamento entre o sistema de medição de desempenho e o ambiente no 

qual ele opera.  

O primeiro nível, medida de desempenho individual, discute as medidas de desempenho 

aplicadas ao projeto, o objetivo das medidas, custo de implementá-las e seus benefícios para a 

organização. Esse nível justifica a questão, pois será utilizada para a organização da medida de 

desempenho do gerenciamento de portfólio de DNP.  

No segundo nível, sistemas de medição de desempenho, são verificados: seus 

elementos, a medição da taxa de melhoria e dos objetivos de curto e longo prazo, a integração 

vertical e horizontal das medidas e a presença de conflito entre elas. Esse nível justifica a 

questão, pois será utilizado para medição da eficiência em relação à eficácia do gerenciamento 

de portfólio de DNP.  
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No terceiro nível, relacionamento com o ambiente externo, é analisado se as medidas 

atendem às estratégias da empresa, o alinhamento com a cultura da organização, à satisfação 

dos clientes e às necessidades competitivas. 

1.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA E QUESTÃO PRINCIPAL DE 

PESQUISA 

As organizações que não se sobressaem em desenvolvimento de novos produtos 

invariavelmente desaparecerão ou serão subjugadas pelos concorrentes, (Cooper et al. 1998). 

O gerenciamento de portfólio de DNP permite que as organizações decidam quais projetos 

desejam prosseguir e quais desejam abandonar. Nos últimos anos, a literatura sugere uma série 

de termos gerais como “gerenciamento de portfólio” (de novos produtos), termo que, em 

estudos mais antigos, é denominado de “seleção de projetos” (Danila, 1989).  

O gerenciamento de portfólio adequado pode apoiar melhorias no desempenho do 

desenvolvimento de novos produtos. Os resultados medidos por meio de indicadores de 

desempenho verificam: que lançar projetos de produtos em curtos períodos de tempo possibilita 

manter-se competitivo no mercado; selecionar e priorizar os projetos mantendo o alinhamento 

estratégico da empresa a fim de utilizar os recursos suficientes para o desenvolvimento; 

alinhamento com a cultura da organização; melhoria na qualidade do produto; satisfação do 

cliente em virtude às necessidades competitivas do mercado; informações precisas para 

minimização dos riscos; balanceamento da carteira de projetos contribuindo com o equilíbrio 

do portfólio. Isto posto firma-se a seguinte questão-chave deste estudo: Como o gerenciamento 

de portfólio influencia no desenvolvimento de novos produtos em operadoras de 

telecomunicações de telefonia fixa e móvel brasileiras? 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

1.2.1 Objetivo geral e objetivos específicos 

O objetivo principal deste estudo é entender como o gerenciamento de portfólio 

influencia no desenvolvimento de novos produtos em operadoras de telecomunicações de 
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telefonia fixa e móvel brasileiras. O detalhamento deste objetivo geral permite os 

estabelecimentos dos seguintes objetivos específicos: 

1. Verificar se o processo de identificação de projetos influencia no desenvolvimento de 

novos produtos.  

2. Verificar se os processos de seleção e priorização de projetos estão alinhados com a 

estratégia da empresa, a fim de que existam recursos suficientes para o desenvolvimento 

de novos produtos.  

3. Verificar se o gerenciamento de portfólio em andamento garanta que o tempo de 

lançamento dos novos produtos esteja aderente à demanda do mercado.  

1.3 RELEVÂNCIA DO TEMA E JUSTIFICATIVAS 

A prática específica do gerenciamento de portfólio de DNP, como uma área de pesquisa 

vem ganhando espaço nas publicações no Brasil, em virtude da releitura do conceito e 

amadurecimento desse campo de estudo.  

Com relação aos setores que utilizam o gerenciamento de portfólio de uma maneira 

geral, observou-se a predominância dos setores ligados ao mercado financeiro, uma vez que foi 

nesse contexto que se deu origem ao uso de termo portfólio, tendo evoluído com amplas 

aplicações e publicações por já terem sido desenvolvidos trabalhos que demonstram a 

otimização do portfólio. (Antunes, Loos & Miguel, 2012).  

A relevância do tema selecionado dá-se ao primeiro aspecto relacionado à necessidade 

de verificar se a identificação de projetos influencia no desenvolvimento de novos produtos, os 

avanços e lacunas encontradas entre a literatura e os casos práticos para que sejam facilmente 

compreendidos e explicados, contribuindo para tornar a prática desse estudo cada vez mais 

utilizada entre as organizações do setor selecionado, no caso das operadoras de 

telecomunicações de telefonia fixa e móvel brasileiras.  

O crescente avanço sobre o tema é exemplificado quando Castro & Carvalho (2010), 

em seu estudo exploratório, complementaram ainda que o gerenciamento de portfólio de 

projetos se destaca desde os anos 90, assim como o portfólio de negócio nos anos 70 e 80. 
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Conforme Clark & Wheelwright (1993) foi elaborado o plano integrado de projetos e foram 

realizados levantamentos sobre o portfólio de DNP enfatizados por Cooper et al. (1997), 

simultaneamente as organizações americanas reconhecem que os princípios do gerenciamento 

de projetos poderiam ser utilizados tanto na operacionalização quanto na implementação de 

planos estratégicos, como colocado por Kerzner (2001).  

O segundo aspecto considera se os processos de seleção e priorização de projetos estão 

alinhados com a estratégia da empresa, a fim de que existam recursos suficientes para o 

desenvolvimento de novos produtos. O gerenciamento de portfólio tem função essencial no 

sucesso do desenvolvimento de novos produtos da empresa, pois ela depende do lançamento de 

novos produtos em curtos períodos de tempo para se manter competitiva no seu mercado.  

O terceiro aspecto considera que o gerenciamento de portfólio em andamento garanta 

que o tempo de lançamento dos novos produtos esteja aderente à demanda do mercado. Dentro 

de um ambiente competitivo, é necessário fazer um lançamento rápido de produtos como 

resposta à concorrência. Um dos fatores motivadores para o gerenciamento de portfólio é a 

constante necessidade das organizações precisarem reduzir o tempo de desenvolvimento de 

novos produtos. Desenvolver produtos utilizando o modelo correto de desenvolvimento de 

novos produtos envolve aliar a melhor estratégia às melhores escolhas dentro do processo 

operacional de desenvolvimento.  A ideia está relacionada em discutir as possibilidades 

estratégicas da empresa dentro de um contexto amplo e posteriormente seguir restringindo as 

opções até chegar a um projeto aprovado para desenvolvimento utilizando um modelo adequado 

para isso. 

1.4 CONTRIBUIÇÕES 

Este estudo reúne diferentes contribuições teóricas que explorem por meio do 

referencial teórico, os processos de gerenciamento de portfólio, entre eles: identificação, 

seleção e priorização de projetos e sua influência no desenvolvimento de novos produtos. Além 

da averiguação do tempo para lançamento dos novos produtos no mercado com a intervenção 

do gerenciamento de portfólio. 



   23 

 

  

Com relação às contribuições práticas, este estudo fornece subsídios que auxiliem na 

medição do desempenho dos processos de gerenciamento de portfólio, mapeamento a eficiência 

de alguns dos processos de gerenciamento de portfólio e suas saídas como forma de medir a 

eficácia na aplicação do desenvolvimento de novos produtos. Também contribuirá na tomada 

de decisão sobre como escolher, priorizar e alocar recursos entre os diferentes projetos. Vale 

notar, que a verificação da eficiência do gerenciamento de portfólio em relação à eficácia do 

desenvolvimento de novos produtos, requerem um profundo estudo da realidade das 

organizações que se proponham a utilizá-lo, observando seus objetivos, recursos e limitações. 

Essa verificação será aplicada em três casos estudados em operadoras de telecomunicações de 

telefonia fixa e móvel brasileiras 

Na Figura 1 é apresentado o resumo contendo as contribuições teóricas e práticas do 

estudo em questão: 
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Figura1 – Resumo das principais contribuições teóricas e práticas do estudo 

 

Tipo Contribuições Detalhamento 

Teóricas Exploração do processo de identificação de projetos 

quanto a influência no desenvolvimento de novos 

produtos.  

Por meio de estudos explanados no 

referencial teórico, é possível 

verificar se a identificação de projetos 

influencia no desenvolvimento de 

novos produtos.  

Exploração de processos para seleção e priorização de 

portfólio de projetos.  

Por meio de estudos explanados no 

referencial teórico, é possível 

verificar se os projetos selecionados e 

priorizados estão alinhados com a 

estratégia da empresa, a fim de que 

existam recursos suficientes para o 

desenvolvimento de novos produtos.  

Averiguação do tempo para lançamento dos novos 

produtos.  

Por meio de estudos explanados no 

referencial teórico, é possível 

verificar se o gerenciamento de 

portfólio em andamento garanta que o 

tempo de lançamento dos novos 

produtos esteja aderente à demanda 

do mercado.  

Práticas 
Subsídios que auxiliem a medição do desempenho do 

gerenciamento de portfólio em relação ao DNP (eficiência 

e eficácia).  

Verificar a eficiência do 

gerenciamento de portfólio em 

relação à eficácia do desenvolvimento 

de novos produtos 

Subsídios que auxiliem na tomada de decisão sobre como 

selecionar, priorizar e alocar recursos entre os diferentes 

projetos 

Eleger processos que contribuem para 

a tomada de decisão junto ao portfólio 

de projetos 

Fonte: Elaborado pela autora 
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1.5 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

O presente estudo delimita-se à investigação dos modelos de gerenciamento de portfólio 

de DNP existentes na literatura selecionada pela pesquisa. O objetivo é deste estudo é entender 

como o gerenciamento de portfólio influencia no desenvolvimento de novos produtos em 

operadoras de telecomunicações de telefonia fixa e móvel brasileiras. E como sua prática pode 

influenciar positivamente as organizações desse setor, ou seja, não é objetivo do estudo 

investigar outros setores externos a esse ambiente.  

Outra delimitação, é que serão considerados projetos de desenvolvimento de software 

originados por demandas de desenvolvimento de novos produtos. A última delimitação refere-

se às operadoras pesquisadas.  

1.6 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Este trabalho será estruturado em cinco capítulos: 

1º Capítulo: Introdução, o contexto no qual foi realizada a pesquisa. Apresenta-se 

também a formulação dos problemas e a questão principal de pesquisa, os objetivos (gerais e 

específicos), relevância e justificativas para a discussão do tema objeto e por fim contribuições 

e delimitações do estudo.  

2º Capítulo: Referencial Teórico, que apresenta os construtos do estudo, a saber: 

Gerenciamento de Portfólio, Gerenciamento de portfólio de desenvolvimento novos produtos 

(DNP), Modelo de medição de desempenho e Conclusões do Referencial Teórico.  

3º Capítulo: Método e Técnicas de Pesquisa, que será destinado a apresentar o projeto 

de pesquisa, delineamento da pesquisa, procedimentos de coletas e análise de dados, 

delimitações e objetivos da pesquisa.  

4º Capítulo: Análise e Interpretação dos Resultados, os resultados empíricos obtidos 

são apresentados nesta seção do trabalho, resultados esses obtidos a partir das evidências coletas 
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e suportadas pela revisão teórica realizada no 2° capítulo, considerando o estabelecimento dos 

construtos.  

5º Capítulo: Conclusões e Considerações Finais, as quais são delineadas as conclusões, 

contribuições para a prática e para a academia, bem como as contribuições e limitações 

encontradas para a realização deste estudo. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 GERENCIAMENTO DE PORTFÓLIO 

Cooper (2007) defendeu que projetos de desenvolvimento de novas tecnologias geram 

uma plataforma para novos produtos e novos processos que são vitais para a prosperidade da 

organização moderna, entretanto, as organizações frequentemente utilizam processos 

inadequados para a seleção desses projetos, visando apenas o retorno financeiro. Quando torna-

se necessário para a estratégia organizacional administrar vários projetos, os executivos querem 

saber qual projeto é prioridade e como alocar recursos com eficiência e para tomar essas 

decisões é necessário a análise de um conjunto de projetos, realizadas pelo gerenciamento do 

portfólio da empresa (Carvalho  & RabechiniJr. , 2005).  

Segundo o PMI (2013), em busca da eficácia no gerenciamento de projetos, será 

necessário promover o alinhamento estratégico, que pode ser atingindo através de uma 

adequada gestão da carteira (portfolio) de projetos, da implementação de uma estrutura 

apropriada (estratégica) na forma de escritórios de projeto e da construção de competências e 

de maturidade do gerenciamento de projetos em âmbito organizacional. Segundo Garfein 

(2004), o gerenciamento de portfolio dará condições às organizações de sustentarem suas 

vantagens competitivas, consistindo numa evidente oportunidade.  

O gerenciamento de portfólio é um processo de decisão dinâmico, pelo qual uma lista de 

novos negócios e novos produtos é constantemente atualizada e revisada e durante esse 

processo, novos projetos são avaliados, selecionados e priorizados (Cooper, Edgett,  & 

Kleinschmidt, 1999). Para Kerzner (2009), o gerenciamento de portfólio contribui para o valor 

correto do investimento de cada projeto da organização que resulta no equilíbrio entre os 

projetos em andamento e a estratégia organizacional. Segundo Mikkola (2001) o gerenciamento 

de um portfólio deve selecionar projetos alinhados com a estratégia organizacional e aumentar 

a vantagem competitiva da organização e esse processo deve contribuir para que a empresa 

tenha uma base de ativos e tecnologias essenciais.  
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A definição de gerenciamento de portfólio, que segundo Kendall & Rollins (2003), é 

utilizado para garantir que os conjuntos de projetos escolhidos e mantidos na carteira atendam 

aos objetivos organizacionais. Para Archer & Ghasemzadeh (1999), gerenciamento de portfólio 

é uma coleção de projetos que são desenvolvidos sob a administração de uma unidade 

organizacional. Cada projeto pode se relacionar com outros ou for independente, no entanto, 

devem fazer parte de objetivos estratégicos determinados e assim buscar recursos na 

organização.  

Outros autores enfatizam a discussão sobre gerenciamento de portfólio sobre o aspecto 

da necessidade de estabelecimento de processos e procedimentos gerenciais distintos. Por 

exemplo, Crawford (2002) apresenta o gerenciamento de portfólio visto como um processo 

gerencial que é guiado pelos os seguintes passos: identificação de projetos; alinhamento de 

oportunidades às estratégias e à organização; avaliação de investimentos e recursos; 

desenvolvimento de portfólio e gerenciamento de portfólio.  

A Figura 2 representa o processo gerencial para criação do gerenciamento de portfólio 

revelando o detalhamento de cada passo e os pontos chaves para realização de cada um. 

Figura 2 – Processo gerencial para criação do gerenciamento de portfólio 

 

Passos Detalhes 

Identificação de projetos Consideração dos aspectos estratégicos 

Consideração dos aspectos táticos 

Consideração dos projetos em andamento 

Formar relação inicial de projetos 

Alinhamento de oportunidades 

às estratégias e à organização 

Identificação e seleção de critérios de avaliação estabelecendo pesos 

para avaliação dos projetos/programas 

Hierarquização de projetos e programas 

Avaliação de investimentos e 

recursos 

Pontos de decisão ou filtro levando-se em conta os elementos 

financeiros 

Desenvolvimento do portfólio Formação do portfólio 

O portfólio subsidiará decisões sobre os projetos considerando-se 

priorização dos mesmos, possibilidades de inclusão, exclusão de 

recursos, etc.  

O portfólio poderá ser uns instrumentos para revisão do escopo do 

projeto  
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Passos Detalhes 

Gerenciamento de portfólio Desenvolver estruturação dos projetos em termo de escopo, prazos 

e custos 

Acompanhar o andamento 

Liberar os recursos 

Comunicar os interessados, entre outras ações gerenciais 

 

Fonte: Adaptado pela autora, de Crawford (2002) 

Existem na literatura modelos de referência para o desenvolvimento e aplicação de 

processos de gerenciamento de portfólio. Selecionaram-se cinco modelos para análise neste 

estudo: Com base nos levantamentos da literatura, dois desses modelos, desenvolvidos na 

década de 90 por Cooper, Edgett & Kleinschmidt (2001), Clark & Wheelwright (1993). Outros 

dois modelos pinçados da literatura são mais recentes – um deles é o guia de gerenciamento de 

portfólio do PMI (2006). O outro modelo selecionado foi desenvolvido por Rabechini Jr., 

Maximiano & Martins (2005), que tem como base os dois primeiros modelos e dá mais ênfase 

à gestão operacional do portfólio de projetos em execução, sendo aplicado em uma empresa 

brasileira prestadora de serviços de interconexão eletrônica. Esses são referências reconhecidas 

tanto pela indústria quanto pela academia e abrangem grande parte das melhores práticas do 

gerenciamento de portfólio indicadas a partir da área de gerenciamento de projetos e 

desenvolvimento de novos produtos.  

A Análise Individual de Projeto pode ser feita com um processo Stage Gate® 

desenvolvido por Cooper (1990, 2008), conforme mostra a Figura 3: 
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Figura 3 – Processo Stage Gate® com funil 

 

Fonte: Adaptado pela autora, da combinação do Docherty (2006), Cooper (2008) 

Um sistema Stage Gate® eficaz é essencial para uma boa gestão de carteira (Cooper, 

2008). O processo Stage Gate® é um mapa conceitual e operacional para transitar projetos de 

novos produtos, iniciando pela ideia até o lançamento do projeto. Numerosas ideias entram no 

funil, mas o seu número diminui a cada passo. O Stage Gate® é um processo com diferentes 

fases divididas por meio de comportas. Cada fase tem o objetivo de reunir informações e reduzir 

os riscos de um projeto. Os custos relativos ao projeto aumentam significativamente em cada 

etapa consecutiva. As equipes são cross-functional e realizam trabalho paralelo sobre as 

atividades em cada etapa.  

Após cada etapa, é realizada no portão (gate) um go/kill /hold, decisão de reciclagem 

junto com um plano de ação aprovado para a próxima fase. Essas decisões são tomadas com 

base em entregas e critérios. Entregas são visíveis, com base em um menu padrão para cada 

portão e são determinantes para a saída do portão anterior. Cada portão tem critérios contra a 

qual o projeto é julgado, esses critérios são divididos e devem ser respeitados, caso contrário o 

projeto será retirado do funil.  

Os critérios a serem respeitados são altamente desejáveis e possuem características que 

são classificadas em um esquema de ponto de contagem. A maioria das organizações que 

utilizam as melhores práticas adota um sistema Stage Gate® (Griffin, 1997; Cooper, 2008). 

Cada projeto deve ser avaliado individualmente em seu valor financeiro (Archer & 

Ghasemzadeh, 1999). Consequentemente, o processo de decisão de portfólio engloba e/ou faz 

sobreposições sobre um número de processos de tomada de decisão no âmbito do processo 
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Stage Gate®. Informações e critérios utilizados para avaliar um projeto único em cada portão 

também podem ser usados para fazer decisão sobre todo o portfólio. Esse processo integramente 

está explicitado no Anexo A – Descrição dos diferentes estágios do processo Stage Gate®.  

Filtragem é a terceira fase, o conjunto comum de estimativas dos parâmetros é 

examinado para avanço do processo de seleção real, a fim de eliminar quaisquer projetos ou 

famílias inter-relacionadas de projetos que não atendam a critérios atuais, por exemplo, Net 

Present Value (NPV), com exceção para aqueles projetos que são obrigatórios ou necessários 

para apoiar outros projetos considerados (Archer & Ghasemzadeh, 2007).  

A quarta etapa, a Seleção do Portfólio ótimo, considera as interações entre os diversos 

projetos, incluindo interdependências, competição por recursos e tempo, com o valor de cada 

projeto determinado a partir de um conjunto comum de parâmetros que foram estimados para 

cada projeto no estado anterior (Análise Individual de Projeto), (Archer & Ghasemzadeh, 

1999).  

A quinta e última etapa dessa fase é o Ajuste do Portfólio. O resultado final deste 

processo é um portfólio que atenda aos objetivos da organização de forma ideal ou quase de 

forma otimizada. Esta etapa fornece uma visão de conjunto, onde as características dos projetos, 

fundamental para um portfólio otimizado (por exemplo, o risco, tempo para completar), pode 

ser representado. Um importante aspecto desta fase é alcançar de alguma forma o equilíbrio 

(Archer & Ghasemzadeh, 2007). A fase de pós-projeto é composta pelas etapas 

desenvolvimento de projeto, avaliação de projetos e portfólio completo. Essa fase não será 

observada nesse estudo.  

O modelo de Cooper, Edgett e Kleinschmidt (2001), mostrado na Figura 4, define três 

componentes para o gerenciamento de portfólio: Estratégia de negócio e estratégia de produto, 

Revisões de portfólio e Gates. O componente chamado Estratégia de negócio e Estratégia de 

produto guia a tomada de decisões, a Revisão de portfólio realiza a seleção dos projetos, e os 

Gates avaliam e controlam os projetos em andamento.  

 

 

Figura 4 – Modelo de gerenciamento de portfólio de Cooper, Edgett & Kleinschmidt (2001) 
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Fonte: Adaptado pela autora, de Cooper, Edgett & Kleinschmidt (2001) 

Diferente das estruturas tradicionais de PDP (processo de desenvolvimento de produto) 

o modelo de Clark & Wheelwright (1993), representado pela Figura 5, estabelece uma 

sistemática para PDP que seja convergente com as estratégias da organização com seus diversos 

projetos. Esse modelo agrega dois mecanismos para ligar os projetos ao processo de 

planejamento empresarial. O primeiro é desenvolvimento de objetivos e metas e o segundo é o 

plano de projeto agregado. Eles ocorrem antes da execução dos projetos individuais e, portanto, 

podem ser chamados de pré-desenvolvimento. As estratégias tecnológicas e a de 

produto/mercado servem de balizadores tanto para a criação e gerenciamento de portfólio de 

projetos de produtos (plano agregado) como posteriormente, para a execução de projetos 

individuais.  

  

Estratégia 

de negócio & 

Revisão de 

Portfólio: 

•  Revisa o 
conjunto de 
projetos 

•  Identifica a 

Gates: 

•  Avalia se os 
projetos 
passam 
pelos 
critérios 

Situaç

Decis
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Figura 5 – Modelo de funil de desenvolvimento de Clark & Wheelwright (1993) 

 

 
 

Fonte: Adaptado pela autora, de Clark & Wheelwright (1993) 

O modelo de PMI (2006), representado pela Figura 6, propõe dois grupos de processos 

para o gerenciamento de portfólio: o grupo de alinhamento e o grupo de monitoramento e 

controle. Ele também indica que ambos estão apoiados pelo plano estratégico do negócio. O 

grupo de alinhamento considera a identificação e seleção dos projetos, enquanto que o grupo 

de monitoramento e controle é responsável por revisar o portfólio de projetos em andamento.  

 

Figura 6 - Modelo de gerenciamento de portfólio de PMI (2006) 

 

Fonte: Adaptado pela autora, de PMI (2006) 

 

Grupo de 

alinhamento de 

processo: 
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Planejamento estratégico e contexto do processo 

de negócio 
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O modelo de Rabechini Jr., Maximiano &Martins (2005), representado pela Figura 7, 

apresenta seis dimensões: a preparação do processo de implementação do portfólio é utilizada 

para delinear e explorar o planejamento estratégico da organização; a identificação de projetos 

reúne todas as iniciativas das áreas da organização e consolida informações básicas inerentes 

aos futuros projetos; a avaliação tem como objetivo produzir uma lista de projetos prioritários 

agregando informações relevantes a esses empreendimentos; a constituição da carteira por sua 

vez estabelece o plano de gerenciamento de portfólio; a administração foi constituída baseada 

no modelo de Crawford (2002) quando se refere ao aspecto do gerenciamento e espera-se que 

os interessados possam administrar as competências dos recursos humanos através de 

capacitação, treinamentos e coaching, quando necessário; a revisão e controle representam a 

última dimensão uma vez que o portfólio já foi constituído cabendo ao gerente do portfólio 

fazer o acompanhamento e controle que dará condições da tomada de decisão de alteração da 

constituição da carteira de projetos.  

 

Figura 7 – Modelo de gerenciamento de portfólio Rabechini Jr., Maximiano & Martins (2005) 

 

Fonte: Adaptado pela autora, de Rabechini Jr, Maximiano & Martins (2005) 

É salutar observar que o PMI (2014) lançou um conjunto de processos que espelham um 

novo modelo de gerenciamento de portfólio conforme suas áreas de atuação. Esse novo modelo 

não será utilizado nesse trabalho no que se refere às comparações com os demais modelos 

apresentados. A Figura 8 abaixo apresenta a simplificação do novo modelo de gerenciamento 

de portfólio segundo PMI (2014).  
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Figura 8 – Modelo simplificado de gerenciamento de portfólio de PMI (2014) 

 

Fonte: Adaptado de PMI (2014) 

 

O modelo representado pela Figura 8 propõe três fases do ciclo de vida do 

gerenciamento de portfólio conforme segue: Definição, Alinhamento e Autorização e Controle. 

São apresentadas cinco áreas de conhecimentos entre elas: Estratégia, Governança, 

Performance, Comunicação e Riscos. A relação das fases com as áreas de conhecimento ocorre 

por meio de dezesseis processos que apoiam as atividades desse gerenciamento de portfólio. Os 

dezesseis processos possuem entradas, ferramentas e técnicas e saídas e são assim 

representados: Desenvolver Plano estratégico do portfólio, Desenvolver o termo de abertura do 

portfólio, Definir o direcionamento do portfólio, Gerenciar mudanças estratégicas, Desenvolver 

o plano de gerenciamento de portfólio, Definir o portfólio, Otimizar o portfólio, Desenvolver o 

plano de gerenciamento de performance do portfólio, Gerenciar capacidade e necessidade, 

Gerenciar entrega do valor do portfólio, Desenvolver plano de comunicação do portfólio, 
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Gerenciar informações do portfólio, Desenvolver plano de riscos do portfólio, Gerenciar riscos 

do portfólio, Autorizar o portfólio e Controlar o portfólio.  

Por meio dos cincos modelos apresentados de gerenciamento de portfólio, é possível 

verificar que todos apresentam pelo menos sete estágios: alinhamento com prioridades 

estratégicas, definição dos recursos, classificação dos projetos, avaliação individual, seleção e 

priorização dos projetos, alocação dos recursos e controle do portfólio. Estes estágios 

certamente contribuirão com a análise de resultados deste trabalho.  

2.2 GERENCIAMENTO DE PORTFÓLIO DE DESENVOLVIMENTO 

NOVOS PRODUTOS (DNP) 

O gerenciamento de portfólio é elemento decisivo para o bom desempenho do processo 

de desenvolvimento de novos produtos que envolvem não somente produtos a serem mantidos, 

desenvolvidos, lançados e descontinuados, mas, também, a alocação de recursos entre os 

diferentes departamentos envolvidos nesse processo.  

Segundo Crawford (1997) entende-se DNP como toda ação ou processo total de 

estratégia, geração de conceito, avaliação do plano de produto e de marketing e comercialização 

destinado à implementação de uma nova oferta. Crawford (1997) salienta as cinco categorias 

de novos produtos, que podem ser classificadas da seguinte forma: 

a) Produtos novos para o mundo: produtos que são invenções; 

b) Entrada em novas categorias: envolve produtos que levam uma empresa a entrar 

em uma nova categoria para si, mas não em novos produtos para o mundo; 

c) Adições na linha de produtos: constituem produtos que são extensões de linha, as 

quais complementam o atual portfólio de produtos da empresa; 

d) Melhoria de produtos: são produtos atuais da empresa, fabricados de uma melhor 

forma ou com aperfeiçoamentos (incrementalismo);  

e) Reposicionamento: caracteriza-se por produtos dirigidos para um novo uso ou 

aplicação.  
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Segundo Lovelock &Wright (2001), a criação de novos produtos e/ou serviços são 

classificadas em seis diferentes categorias: 

1) Inovações importantes: produtos novos para mercados que ainda não foram 

definidos; 

2) Negócios iniciais: produtos novos para o mercado já atendido por produtos dirigidos 

à mesma necessidade genérica; 

3) Produtos novos: oferecimento aos clientes existentes de um produto que a empresa 

anteriormente não possuía, embora o mesmo esteja disponível em outros lugares; 

4) Extensões de linha de produtos: acréscimos às linhas existentes ou novas maneiras 

de entregar produtos existentes; 

5) Melhorias de produto: tipo mais comum de inovação. Elas envolvem mudanças 

nos aspectos de produtos correntes, incluindo melhorias no serviço básico, bem 

como mudanças em serviços suplementares; 

6) Mudanças de estilo: mais modesto estilo de inovação, embora muitas vezes sejam 

altamente visíveis.  

Segundo Crawford (1997), o conceito de novos produtos representa, fundamentalmente, 

uma nova oferta para a comercialização de uma empresa. “Experiências mostram que nenhuma 

outra atividade parece levar mais tempo, mais dinheiro, envolve mais armadilhas ou mais 

angústias que um programa de Novos Produtos” (Dhalla & Yuspeh, 1976). Implementar um 

novo produto é, dependendo de sua complexidade, uma tarefa de altos riscos.  

Uma implementação malfeita, com um produto que não foi aceito pelo mercado, por 

vários motivos, pode causar prejuízos, às vezes, irrecuperáveis à empresa, como, por exemplo, 

danos à sua imagem, baixo retorno sobre o capital investido, ciclo de vida do produto muito 

curto ou declinante e prejuízos econômicos financeiros. Um estudo da empresa Booz Allen 

Hamilton identificou que há alguns fatores que contribuem significativamente para o êxito de 

um novo produto, conforme Tabela 1.  

 

Tabela 1 – Principais fatores de um novo produto 
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Principais Fatores 

% 

1) Adaptação do produto às necessidades do mercado 85 

2) Adequação do produto às forças distintas da empresa 62 

3) Superioridade tecnológica do produto 52 

4) Apoio da direção geral 45 

5) Utilização de um processo de avaliação dos novos produtos 33 

6) Ambiente competitivo favorável 31 

7) Estrutura organizacional adaptada 15 

Fonte: adaptado pela autora, de Lambin (2000) 

Conforme o item 1) adaptação do produto às necessidades do mercado, quando o mesmo 

for lançado provocará uma reação do mercado mediante as informações públicas a respeito 

desse lançamento. Segundo Damodaran (2002), as possíveis reações do mercado diante das 

novas informações são as seguintes: imediata confirmação da hipótese de eficiência semiforte; 

lentos retornos adicionais aos investidores após o anúncio; e exagerada reação instantânea com 

correção posterior.  

É possível que uma organização tenha vários projetos para realizar com base nos 

critérios estabelecidos e demandas do mercado interno. Porém, muitas vezes ocorre que a 

organização não continue com todos os projetos, devido à limitação de recursos, tendo que 

escolher entre os projetos, delimitando assim sua carteira de projetos.  

No setor das telecomunicações um dos critérios de seleção da carteira são as demandas 

de mercado interno, ou seja, surgimentos de ideias impulsionadas pelo mercado e pela 

tecnologia, que avançam em direção ao desenvolvimento. Do lado do mercado, as ideias são 

puxadas pelas demandas de atendimento a um determinado segmento de mercado ou pela 

necessidade gerada pelos competidores, enquanto a tecnologia também pode impulsionar as 

ideias em função da sua disponibilidade e viabilidade sob o ponto de vista comercial. Porter 

(1990) considera na análise do “diamante” que as condições de demanda se referem à natureza 

da demanda no mercado interno para os produtos do setor.  

Sobre a ótica de Archer & Ghasemzadeh (1999), há uma metodologia para mostrar o 

processo de seleção de carteira por meio do uso de técnicas de avaliação de projetos numa 
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programação estabelecida em três fases: considerações estratégicas, avaliação individual de 

projetos e seleção da carteira.  

Segundo Archer & Ghasemzadeh (1999) ilustra na Figura 9, o processo de 

gerenciamento de portfólio de DNP consiste em várias etapas e é dividido em três fases 

diferentes: a fase de pré-processamento, a fase de processo e a fase de pós-processo.  

A primeira fase, a fase de pré-processamento, é composta de duas partes. A primeira 

parte é metodologia de seleção, isto é um processo estratégico que deve ser feito antes de 

quaisquer outras atividades dentro do gerenciamento de portfólio de DNP. A segunda parte da 

primeira fase é de desenvolvimento da estratégia. O gerenciamento de portfólio de DNP permite 

que a organização programe a sua estratégia, a qual deve ser desenvolvida previamente.  

 

Figura 9 – Gerenciamento de portfólio de DNP 

 

 

Fonte: Adaptado de Archer & Ghasemzadeh (1999) 

A fase chamada Estágio Principal consiste de 5 (principais) estágios. O primeiro estágio 

é a Pré-filtragem. O objetivo desta etapa é garantir que qualquer projeto que está sendo 

considerado para o portfólio se encaixa na estratégia. Os projetos devem ser classificados antes 
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da seleção do portfólio, de acordo com critérios que podem substituir outras considerações 

(Archer & Ghasemzadeh, 2007). A segunda etapa da fase de processo é a Análise Individual de 

Projeto. Cada projeto é avaliado individualmente sobre as medidas comuns selecionadas na 

metodologia etapa de seleção. 

Sendo assim a carteira ou portfólio de projetos é caracterizada com um grupo de projetos 

realizados sob o patrocínio de uma organização. Segundo PMI (2003), além dos projetos e dos 

programas, uma nova alternativa gerencial tem se apresentado no mundo dos negócios, mas 

pouco explorada pelas empresas brasileiras: o gerenciamento de portfólio – “gerenciamento de 

projetos e/ou programas de forma sistêmica”.  

O gerenciamento de portfólio de DNP é a gestão dos diferentes projetos DNP e 

programas DNP, dependendo do tamanho do portfólio de DNP, proporcionando a seleção, 

continuação, reciclagem ou abandono dos projetos. É muito importante para a organização ter 

a combinação certa do desenvolvimento de novos produtos, e caso deixe de fazer isso pode 

levar à perda da vantagem competitiva da organização (Chao & Kavadias 2004, 2007). O 

gerenciamento de portfólio de DNP permite que as organizações tomem decisões. Segundo 

Cooper et al. (1999) define o gerenciamento de portfólio de DNP como uma dinâmica de 

processo de decisões, em que a coleção de projetos de novo produto da organização é 

constantemente atualizada e revisada. Neste processo, novos projetos podem ser acelerados, 

rescindidos ou priorizados; e os recursos são alocados e realocados para os projetos ativos.  

O gerenciamento de portfólio de DNP permite que as empresas operem e programem 

sua estratégia de inovação ao longo do tempo. O gerenciamento de portfólio de DNP tem um 

problema que implica em um grande componente de ambiguidade e complexidade, uma vez 

que os determinantes do sucesso organizacional e suas interações são raramente conhecidos 

(Loch & Tapper, 2002). Outra dificuldade do gerenciamento de portfólio de DNP é a escassez 

de recursos, uma organização não tem recursos ilimitados e, portanto, não pode perseguir todas 

as oportunidades. Em muitos casos, 76% das organizações têm muitos projetos para os recursos 

disponíveis (Cooper & Edgett, 2006). Isso resulta em recursos que estão espalhados em muitos 

projetos e não há tempo ou capacidade para fazer muitas das atividades-chave do projeto 

proficientemente (Cooper et al. 2002).  
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Em ambientes de multiprojetos, recursos escassos tornam a decisão de alocação de 

recursos um fator crítico para o sucesso, (Adler et al. 1995). Muitas vezes ocorre que as 

organizações desenvolvem vários projetos em mercados estreitamente relacionados. Quando 

esses projetos interagem, podem existir sinergias ou incompatibilidades em seus aspectos 

técnicos. Os produtos podem substituir ou complementar o outro em diferentes mercados. As 

interações entre os determinantes do sucesso desempenham um papel crítico na decisão de 

alocação de recursos (Chao & Kavadias, 2007).  

Resultados incertos é outro aspecto que torna o gerenciamento de portfólio de DNP 

difícil. Os tomadores de decisão devem alocar recursos ao longo do tempo para que os 

programas DNP evoluam continuamente. Nem todos os projetos evoluem do mesmo modo 

durante o ciclo de vida do projeto. Frequentemente é difícil quantificar o potencial das ideias 

promissoras ou medir com precisão os riscos envolvidos (Chao & Kavadias, 2007). A Figura 

10 resume as dificuldades do gerenciamento de portfólio de DNP: 

Figura 10 – Dificuldades do gerenciamento de portfólio de DNP 

 

Dificuldades Autores referenciados 

Os problemas do portfólio de DNP acarretam um grande componente de 

ambiguidade e complexidade 

Loch &Tapper (2002) 

O gerenciamento de portfólio de DNP é limitado pela escassez de recursos Cooper &Edgett (2006) 

O gerenciamento de portfólio de DNP transcende ambientes multiprojetos Adler et al. (1995) 

O gerenciamento de portfólio de DNP lida com resultados incertos Chao & Kavadias (2007)  

Projetos são interdependentes Chao & Kavadias (2007)  

Programas e projetos frequentemente não se desenvolvem da mesma 

maneira 

Chao & Kavadias (2007) 

Dificuldades para quantificar ideias promissoras Chao & Kavadias (2007)  

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

As dificuldades apresentadas revelam sobre a ótica de diversos autores, que praticar o 

gerenciamento de portfólio de DNP não é uma tarefa trivial e há de se considerar algumas 

variáveis importantes para seu desenvolvimento, por exemplo, conforme citado por Cooper 

&Edgett (2006), o gerenciamento de portfólio de DNP é limitado pela escassez de recursos, isto 

é provocado por um número excessivo de projetos no pipeline, que na sua maioria não agregam 
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valor e não estão atreladas as estratégias empresariais, provocando uma sobrecarga de trabalho 

dos profissionais aos quais acabam sendo envolvidos paralelamente em muitos projetos.  

O gerenciamento de portfólio de DNP será discutido sobre a visão de duas correntes 

importantes da literatura. A primeira é por Cooper et al. (1998, 1999) e a segunda é por Archer 

& Ghasemzadeh (1999). Cooper et al. (1998, 1999) formulou três metas para o gerenciamento 

de portfólio de DNP. Conforme Archer & Ghasemzadeh (1999) fora desenvolvido um modelo 

de processo de gerenciamento de portfólio de DNP e formulou várias proposições para esse 

gerenciamento.  

Cooper & Kleinschmidt (1995) constataram que uma elevada qualidade no processo de 

desenvolvimento de novos produtos é um fator importante para o novo sucesso do produto. O 

processo de gerenciamento de portfólio de DNP permite que os tomadores de decisão se movam 

logicamente no sentido de uma apreciação integrada de projetos com maior probabilidade de 

selecionar projetos, com base em modelos teóricos (Archer & Ghasemzadeh, 1999).  

O processo de desenvolvimento de novos produtos consiste em várias etapas (ver 

Apêndice A). Cada vez que um projeto deixa um estágio para entrar em outro, o projeto deverá 

ser reavaliado ao mesmo tempo com os novos projetos que estão sendo considerados para a 

seleção. Note-se que o processo de gerenciamento de portfólio de DNP por Archer & 

Ghasemzadeh (1999) tem uma série de semelhanças com o processo de Stage Gate® por 

Cooper (1990; 2008). A Figura 11 mostra uma visão geral dos critérios para o processo de 

gerenciamento de portfólio de DNP mencionado neste parágrafo.  

Figura 11 – Visão geral dos critérios para o processo de gerenciamento de portfólio de DNP 

 

Critérios para processo de gerenciamento de portfólio de DNP 

1- O modelo para gerenciamento de portfólio de DNP deveria ser dividido em vários estágios 

(Archer & Ghasemzadeh, 1999); 

2- A metodologia de gerenciamento de portfólio de DNP e medidas padrões, deveriam ser 

selecionados antes de se iniciar o processo de  gerenciamento de portfólio de DNP (Archer & 

Ghasemzadeh, 1999); 

3- A estratégia deveria ser definidas antes de se iniciar o gerenciamento de portfólio de DNP 

(Archer & Ghasemzadeh, 1999); 
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Critérios para processo de gerenciamento de portfólio de DNP 

4- Os projetos deveriam ser classificados antes de se iniciar o gerenciamento de portfólio de 

DNP (Archer & Ghasemzadeh, 1999); 

5- Os projetos deveriam ser avaliados individualmente com base no processo Stage Gate ® 

(Archer & Ghasemzadeh, 1999); 

6- Os projetos deveriam ser avaliados individualmente com base em um conjunto de parâmetros 

(Archer & Ghasemzadeh, (1999), Cooper (1990, 2008)); 

7- O o gerenciamento de portfólio de DNP, deveria considerar interdependências entre os 

projetos (Chao &Kavadias, 2007); 

8- O modelo de grenciamento de portfólio de DNP deveria considerar a dependência de tempo, 

requisitos de recursos dos projetos (Martino, 1995); 

9- O modelo de gerenciamento de portfólio de DNP deveria representar onde estão os projetos 

mais importantes  e suas características (Archer & Ghasemzadeh, 1999); 

10- Processo de funil aberto adaptado por Docherty(2006) de Chesborough (2003) 

 

Fonte: Adaptado pela autora, de Mulder (2011) 

 

2.2.1 Objetivos do gerenciamento de portfólio de DNP 

Diferentes autores formularam vários objetivos e critérios para reforçar a excelência na 

qual a base para se formar um gerenciamento de portfólio de DNP deve ser construída. Serão 

abordados os três objetivos propostos por Cooper et al. (1998, 1999) e várias proposições de 

Archer & Ghasemzadeh (1999).  

2.2.1.1 Maximizar o valor do portfólio 

Segundo Cooper et al. (1998, 1999) a primeira meta é formulada para maximizar o valor 

do gerenciamento de portfólio de DNP contra um ou mais objetivos (como a rentabilidade, 

estratégico, risco aceitável, etc.). Pode-se conseguir isto, por meio da seleção de projetos com 

o maior valor para uma organização. O maior valor é muitas vezes determinado como métricas 

financeiras.  

Vários parâmetros financeiros podem ser utilizados para determinar o valor de um 

projeto. O método do Valor Presente Líquido (VPL) envolve descontar fluxos de caixa 

esperados a uma taxa de desconto que é ajustado para refletir o nível de risco percebido de um 
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projeto. O método do Retorno Sobre o Investimento (ROI) é a relação de dinheiro ganho (ou 

perdido) em relação a um investimento/quantidade de dinheiro investido.  

Métricas financeiras devem incorporar o custo de desenvolvimento e lançamento do 

projeto Cooper et al. (1998). A fim de comparar corretamente projetos relacionados com seus 

rendimentos e custos. Outra razão é que organizações não têm recursos ilimitados, cada um dos 

recursos críticos deve ser utilizado de forma otimizada. Por conseguinte, uma métrica financeira 

deve, portanto, ser limitada pelos recursos críticos (Cooper et al. 1998, 1999).  

As maiorias das métricas financeiras desfavorecem projetos de alta tecnologia, devido 

ao longo prazo do retorno e alta probabilidade de falha (Chao & Kavadias, 2007). A métrica 

financeira ideal não deve ter nenhum viés para projetos de alto risco. O gerenciamento de 

portfólio de DNP é um processo flexível (projetos pode ser abandonados, fazer uma pausa, e 

estágios poderiam ser refeitos, etc.) (Cooper, 1990, 2008). Uma métrica financeira poderia 

considerar a ocorrência dessas opções.  

Porém existem alternativas para indicadores financeiros quantitativos. Um método para 

maximizar o valor do portfólio de DNP são os Modelos Scoring (pontuação) (Cooper et al. 

1998, 1999). Modelos de Scoring são menos apropriados quando há um alto grau de 

interdependência entre os projetos. Modelos Scoring, podem tirar o peso de diferentes critérios 

considerando o cálculo uma nota geral. Determinar a ponderação e a pontuação é um processo 

subjetivo que depende tanto da opinião pessoal como números concretos (Coldrick, Longhurst 

& Hannis, 2003).  

A vantagem dos Modelos de Scoring é que eles não colocam demasiada ênfase em 

critérios financeiros (quantitativos), cuja confiabilidade é muitas vezes duvidosa nos estágios 

iniciais de um projeto. Outra vantagem dos Modelos Scoring é que eles podem capturar vários 

objetivos. O objetivo de um gerenciamento de portfólio de DNP é de ajudar nas decisões para 

a administração e seleção do portfólio. Isso só é possível se os métodos de gerenciamento de 

portfólio de DNP estiverem habilitados para fazer uma comparação objetiva dos projetos 

(Archer e Ghasemzadeh, 1999), o que significa que os modelos de Scoring devem produzir 

dados de pontuação (intervalo ou escala de proporção) (Graziano & Raulin, 2005).  
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Segundo Cooper et al. (1999), os modelos de pontuação resultam numa carteira com 

alto valor, rentável, e com projetos de alto retorno por meio de perspectivas econômicas sólidas. 

A utilização de apenas métricas financeiras para a seleção de projetos DNP resulta em uma 

carteira com baixo valor projetos e uma carteira com muitos projetos para os recursos 

disponíveis (Cooper et al. 1999).  

A fim de maximizar o valor do portfólio de DNP, Cooper et al. (1999) recomenda que 

ambos os métodos sejam usados. O modelo Scoring, por causa do seu bom desempenho e as 

métricas financeiras porque são dominantes e amplamente utilizadas no negócio. Para ambos 

os métodos, os critérios para valorizar cada projeto devem ser determinados com antecedência 

(Archer & Ghasemzadeh, 1999). Além disso, projetos concorrentes devem ser avaliados em 

critérios comuns e métricas (Archer & Ghasemzadeh, 1999).  

2.2.1.2 Alinhamento do portfólio com a estratégia 

A segunda meta formulada por Cooper et al. (1998) é que o portfólio deve ser alinhado 

com a estratégia da organização. Cooper & Kleinschmidt (1995) constataram que a nova 

estratégia de produto é o segundo fator de sucesso mais importante para um gerenciamento de 

portfólio de DNP. A essência da estratégia é escolher uma posição que uma organização possa 

reivindicar como própria (Markides, 1999). De acordo com Markides (1999) as posições 

estratégicas são a soma das respostas de uma organização para as seguintes perguntas: 

a) Quem deve ser o cliente alvo da organização? 

b) Quais os produtos ou serviços a organização deve oferecer aos clientes alvo? 

c) Como, e com que competências essenciais e processos? 

d) Porque, e qual é a proposta de valor para os clientes e sua vantagem competitiva?  

e) Quais são as principais ameaças no ambiente? 

A fonte mais comum de fracasso estratégico é a incapacidade de tornar claras e 

explícitas as opções sobre estas cinco dimensões (quem, o quê, como, por que, ameaças) 

(Markides, 1999). Para avaliar o alinhamento dos projetos em um portfólio é preciso traduzir a 

estratégia de negócios em uma estratégia técnica (Loch &Tapper, 2002).  
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Isso significa que a estratégia de tecnologia deve especificar quais tecnologias são 

dominadas, e como estas tecnologias são relacionadas com o negócio: quais produtos e 

segmentos destas tecnologias, o que contribui para a vantagem competitiva e proteção contra 

ameaças ambientais (Loch &Tapper, 2002).  

Segundo Stepanovich & Mueller (2002), para obter o alinhamento estratégico, as 

organizações devem identificar, priorizar, comunicar, promover o compromisso para 

implementar iniciativas estratégicas. Buscando o alinhamento estratégico externo, que ocorre 

quando todas as ações e interesses da organização estão focados em seus objetivos principais e, 

portanto, seus recursos, capacidades e estratégias correspondem às demandas do ambiente 

externo a qual ela compete. Assim como o alinhamento interno, que ocorre quando todos os 

empregados, de diferentes níveis de uma organização, concordam a respeito do que é mais 

relevante para a organização alcançar seus objetivos, assim como apoiam as suas capacidades 

competitivas.  

Kaplan & Norton (2001) desenvolveram o método do Balanced Scorecard (BSC). O 

primeiro passo do processo de BSC é traduzir a visão. Neste passo a visão da organização é 

traduzida e acordada em um conjunto integrado de medidas objetivas que descrevem os drives 

de sucesso ao longo do tempo. A visão e a estratégia se traduzem em quatro perspectivas; uma 

perspectiva financeira, perspectiva do cliente, a perspectiva de processo interno de negócio e 

uma perspectiva de aprendizado e crescimento.  

O gerenciamento de portfólio de DNP deve ter uma abordagem top-down (cima para 

baixo) e bottom-up (baixo para cima) (Cooper et al. 1998, Archer & Ghasemzadeh, 1999). A 

abordagem top-down foca na visão e estratégia e deixa de lado recursos para alcançá-la. Os 

recursos financeiros são direcionados para a estratégia do negócio. A abordagem bottom-up 

começa com uma revisão de projetos específicos e foca na seleção do melhor projeto Cooper et 

al. (1998). Critérios estratégicos são incorporados às ferramentas de seleção dos projetos: ajuste 

estratégico é conseguido através da incorporação de numerosos critérios estratégicos para o 

Go/Kill e métodos de prioridade (Cooper et al. 1998). Modelos de Scoring são excelentes 

ferramentas para incorporar e avaliar esses critérios.  
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Outro ponto importante é alinhar o portfólio com a estratégia, mas para isso é necessário 

que haja uma estratégia. Cooper et al. (1995) identifica a necessidade de comunicar claramente 

a estratégia de novos produtos para a organização, funcionando como um driver de desempenho 

para o novo produto. A estratégia de uma organização é base do gerenciamento de portfólio de 

DNP e deve ser definida antes da seleção do portfólio de DNP (Archer & Ghasemzadeh, 1999).  

No final, a missão, visão e estratégia de negócio devem ser operacionalizadas em termos 

de onde a empresa gastará o dinheiro (Cooper et al. 1998). Deve tornar-se claro onde uma 

organização deseja gastar seus recursos, quais os tipos de projetos, através dos mercados e 

linhas de produtos, etc. Decisões de recursos devem ser feitas correspondente à estratégia 

(Archer & Ghasemzadeh, 1999). Isto pode ser feito com baldes estratégicos. Um balde 

estratégico é uma coleção de projetos ou programas de DNP que estão alinhados com uma 

determinada estratégia de inovação (Chao & Kavadias, 2007).  

O portfólio de DNP em uma estratégica balde pode envolver melhorias de processos e 

redução de custos, menores modificações nos produtos, entre outros (Chao & Kavadias, 2004, 

2007). Embora a definição de cada balde estratégico ocorra com a abordagem top-down, a 

atribuição dos projetos aos baldes ocorre por meio da abordagem bottom-up. Os projetos são 

atribuídos a apenas um balde. Os critérios para a colocação de um projeto balde por balde 

podem ser diferentes. Projetos são atribuídos até que os recursos de um balde se esgotem.  

2.2.1.3 Balanceamento do portfólio 

A terceira meta segundo Cooper et al. (1998, 1999) é que o portfólio deve ser 

equilibrado. O sucesso requer um trade-off fundamental, a saber: benefícios acumulados a curto 

prazo por meio de melhorias incrementais contra benefícios de longo prazo conseguida por 

meio de melhorias radicais ou novas para os produtos e serviços mundiais (Tushman & 

O'Reilly, 1996).  

Consequentemente faz-se necessário equilibrar projetos de curto prazo com projetos de 

longo prazo ou projetos radicais com projetos incrementais. O equilíbrio é determinado pela 

direção e deve basear-se na estratégia de uma organização. É difícil capturar o equilíbrio em 

uma métrica única, a maneira mais eficaz para avaliar o equilíbrio de um portfólio são as 

ferramentas visuais (Cooper et al. 1998); (Cooper &Edgett, 2001).  
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O estado atual de um portfólio pode ser visualmente representado com um diagrama de 

bolhas onde os projetos são plotados em um mapa X-Y. O diagrama de bolha mais popular é 

representado pelo risco-recompensa, (Cooper et al. 1998), (Cooper &Edgett, 2001). Com isso 

o diagrama bolha tem um eixo com alguma medida de recompensa e outro eixo que representa 

a probabilidade de sucesso.  

No diagrama de bolhas, os projetos podem ser retratados com base nas suas necessidades 

de recursos (quanto maior a exigência de recursos, quanto maior o diâmetro do círculo). 

Consequentemente o gerenciamento é forçado a considerar as questões de recursos. 

Frequentemente existe um número finito de recursos disponíveis, por conseguinte, a soma das 

áreas dos círculos deve ser uma constante. Porém existem muitos mais parâmetros que podem 

ser usados para os eixos X ou Y.  

Existem alguns riscos envolvidos no uso de diagramas de bolhas. Um diagrama de bolha 

permite uma visão geral de todo o portfólio, isto significa que todos os projetos são apresentados 

no diagrama. No entanto, estes projetos não estão frequentemente na mesma fase de 

desenvolvimento, isto significa que as informações utilizadas para projetos decepcionam em 

confiabilidade (Cooper &Edgett, 2001).  

Projetos em estágios iniciais faltam com dados  (financeiros) confiáveis, enquanto que 

os projetos em fases posteriores têm dados confiáveis. Consequentemente existe a 

probabilidade de que um diagrama de bolha descreve incorretamente o portfólio, devido a dados 

não confiáveis.  

Segundo Cooper et al. (1998), há também o risco de sobrecarga de informação devido 

ao número quase ilimitado de variantes visuais utilizadas nas representações. Uma organização 

deve usar apenas diagramas de bolhas que retratem as informações mais importantes. Além 

disso, um diagrama de bolhas não classifica os projetos.  

Por conseguinte, não pode ser usado para auxiliar diretamente nas decisões do portfólio 

de DNP. Diagramas de bolhas é um ponto de partida para a discussão somente (Cooper 

&Edgett, 2001). A organização precisará traduzir o diagrama de bolhas em decisões definindo 

o que está em equilíbrio ou em desequilíbrio.  
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Um portfólio equilibrado resulta em uma composição diversificada de projetos. Nem 

todas as ferramentas de portfólio de DNP são práticas para todos os tipos de projetos, por 

exemplo, ferramentas financeiras são rígidas quando aplicáveis para projetos radicais, enquanto 

são fáceis de usar para projetos incrementais. Archer &Ghasemzadeh (1999) propõem que o 

método de gerenciamento de portfólio de DNP deve ser flexível o suficiente para que os 

participantes possam escolher com antecedência uma determinada técnica ou metodologia com 

a qual eles estejam confortáveis para realizarem análise de dados relevantes e fazer escolhas 

sobre o tipo de projetos.  

Segundo Cooper &Edgett (1999), a organização usa em média 2,4 métodos para a sua 

seleção de portfólio. Observa-se que para cada tipo de projeto (ou balde estratégico) a mesma 

metodologia deveria ser escolhida porque a única maneira de comparar objetivamente projetos 

é, quando eles são avaliados com medidas comuns. Isso permitirá uma comparação equitativa 

dos projetos durante o processo de seleção (Archer &Ghasemzadeh, 1999). O critério financeiro 

utilizado para a valorização de cada projeto deve também ser determinado antes de iniciar o 

processo de seleção de portfólio. 

2.3 MEDIÇÃO DE DESEMPENHO 

As organizações adotam o gerenciamento de portfólio como forma de garantir ou até 

maximizar o valor dos projetos perante a organização, pois, além de permitir a visibilidade 

sobre decisão de novos projetos, objetiva acompanhar e monitorar o desempenho dos projetos. 

Um processo mais efetivo de medição de desempenho, ao mesmo tempo em que facilita a 

adaptação a mudanças, também promove a consistência necessária ao processo de decisão como 

um todo, utilizando indicadores como forma de representação de produtos e processos 

(Takashina &Flores, 1996).  

A medição de desempenho vem obtendo um reconhecimento crescente do seu relevante 

papel como um elemento para gestão eficaz e eficiente das organizações. (Kennerley &Neely, 

2002). Os sistemas de medição de desempenho, conforme destacam Hudson, Smart & Bourne 

(2001), devem estar alinhados com os objetivos estratégicos das companhias para que possam 
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ajudar a preservar e conquistar novos mercados, além de favorecer a maneira como os recursos 

são geridos.  

O termo desempenho é definido dentro da medição de desempenho como o potencial 

para a prática de ações futuras com o propósito de atingir objetivos e metas da organização 

(Lebas, 1995). O desempenho da organização pode ser dividido em sete critérios 

correlacionados: eficácia, eficiência, qualidade total, produtividade, qualidade de vida no 

trabalho, inovação, e desempenho financeiro (Sink, 1991). Sendo que dentre esses, dois se 

destacam: a eficácia e a eficiência.  

A eficiência baseia-se na divisão da saída pela entrada, principalmente, em medidas de 

produtividade do processo e a utilização de recursos. Já a eficácia tem como referência a 

adequação das saídas do processo, que incide sobre um conjunto mais amplo de medidas 

(Radnor &Barnes, 2007).  

Neely, Gregory &Platts (2005) afirmam que a medição de desempenho consiste em um 

processo, métrica ou conjunto de métricas usadas para quantificar a eficiência e eficácia de uma 

ação. Neely et al. (1998) ainda ressaltam que a medição de desempenho pode ser tomada como 

um processo de quantificar a ação, no qual a medição é o processo de quantificação da eficiência 

e eficácia e a ação é o objeto gerador do desempenho. Para tanto, um sistema de medição de 

desempenho permite que as decisões sejam tomadas e as ações sejam realizadas, e assim, 

quantifica a eficiência e a eficácia de ações passadas por meio da aquisição, coleta, 

classificação, análise, interpretação e disseminação de dados apropriados (Neely, 1998).  

Vários autores identificam os propósitos e justificativas para as organizações realizarem 

a medição de desempenho: 

1. Neely (1998) destacou quatro motivos: Confirmar posição: necessidade de se ter 

informações para a tomada de ação; comunicar posição: necessidade de 

comunicar os resultados; confirmar prioridades: necessidade de avaliar a posição 

da organização em relação as suas metas; compelir progresso: os efeitos 

benéficos de uma melhor tomada de ação, da comunicação dos resultados e da 

definição de prioridades resultam indiretamente no incentivo ao progresso da 

organização.  
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2. Para Ghalayini & Noble (1996) e Martins (1998), as medidas de desempenho 

são usadas para avaliar, controlar, planejar e melhorar os processos de produção.  

3. Ghalayini & Noble (1996) salientam ainda que as medidas de desempenho 

podem ser usadas para comparar o desempenho de diferentes organizações, 

plantas, equipes e indivíduos.  

4. Similarmente, Martins (2000) sintetiza os principais propósitos para o uso de 

sistemas de medição de desempenho como: controle; melhoria contínua reativa 

e proativa; planejamento; retorno pelo desempenho do grupo; reforço da retórica 

gerencial; indução das atitudes dos funcionários; estudos de benchmarking; 

aprendizado individual e organizacional; foco e justificativa para investimentos.  

A medição de desempenho exerce um papel fundamental, pois através dela é possível 

agregar informação no que se refere ao ciclo de aprendizado, ao mesmo tempo em que permite 

à organização inferir os objetivos estratégicos através dos resultados obtidos. “Ter indicadores 

que demonstrem o estado atual de uma organização pode determinar o comportamento desta 

perante as suas decisões e o seu mercado” (Silva, 2008).  

O autor ainda evidencia a importância de escolher corretamente os indicadores, pois 

estes influenciam decisões e o comportamento da organização.  

Para que os indicadores sejam corretamente escolhidos e adequadamente 

gerenciados, a utilização de processos de medição de desempenho torna-se 

necessária, visto que é um processo amplo de entender o “porquê” e o “o que” 

uma organização precisa medir para demonstrar o seu desempenho. Os gestores, 

que possuem o entendimento deste processo, serão capazes de decidirem 

adequadamente como a informação será utilizada. Os processos de medição de 

desempenho, além de fornecerem informações para o controle de diversas 

atividades nas organizações, podem influenciar nas decisões e no 

comportamento organizacional (Silva, 2008).  

A medição de desempenho para os casos estudados neste trabalho considerou três 

indicadores baseados na literatura conforme destacado neste referencial teórico. O primeiro 

indicador é chamado: Identificação de projetos no desenvolvimento de novos produtos 
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(Verificação dos processos de identificação de projetos do gerenciamento de portfólio no 

desenvolvimento de novos produtos, a fim de levantar se as práticas de identificação de projetos 

estão influenciando o desenvolvimento de novos produtos). Segundo PMI (2006), os dois 

grupos de processos para o gerenciamento de portfólio propostos estão apoiados pelo plano 

estratégico do negócio. O grupo de alinhamento considera a identificação e seleção dos 

projetos, enquanto que o grupo de monitoramento e controle é responsável por revisar o 

portfólio de projetos em andamento. Segundo Rabechini Jr., Maximiano &Martins (2005) a 

identificação de projetos reúne todas as iniciativas das áreas da organização e consolida 

informações básicas inerentes aos futuros projetos.  

O segundo indicador é chamado de: Seleção e priorização de projetos para 

otimização de recursos (Verificação de processos de seleção e priorização de portfólio de 

projetos para verificar se os projetos selecionados e priorizados estão alinhados com a estratégia 

da empresa, a fim de que existam recursos suficientes para o desenvolvimento de novos 

produtos). A justificativa para a escolha desse indicador se faz conforme Archer & 

Ghasemzadeh (1999) que definem como uma atividade periódica de seleção de um portfólio de 

projetos, a partir de propostas de novos projetos e de projetos em andamento, que atende aos 

objetivos estratégicos estabelecidos pela organização de uma maneira desejável, sem exceder 

os recursos disponíveis ou violar outras restrições. Pela visão de desenvolvimento de produtos, 

o gerenciamento de portfólio de projetos de produtos é definido como um processo de decisão, 

no qual uma lista de projetos de novos produtos é constantemente revisada e atualizada. Durante 

esse processo, novos projetos são avaliados, selecionados e priorizados, projetos existentes 

podem ser acelerados, cancelados ou perderem sua priorização, e recursos podem ser alocados 

ou removidos de projetos ativos (Cooper, Edgett & Kleinschmidt, 2001). 

O terceiro indicador considerado é chamado de: Tempo para lançamento de novos 

produtos (Verificação do tempo para lançamento dos novos produtos, a fim de averiguar se o 

gerenciamento de portfólio em andamento garanta que o tempo de lançamento dos novos 

produtos esteja aderente à demanda do mercado). Segundo Oliveira & Rozenfeld (2011) o 

gerenciamento de portfólio tem função essencial no sucesso do desenvolvimento de produtos 

na empresa, pois ela depende do lançamento de novos produtos em curtos períodos de tempo 

para se manter competitiva no seu mercado. Segundo Oliveira & Rozenfeld (2011) uma 



   53 

 

  

característica crítica do mercado onde este negócio atua é a sazonalidade. Caso o produto não 

seja lançado no prazo previsto, ele pode ser inviabilizado devido à perda da janela de mercado 

ou pelo surgimento de novas tendências entre os consumidores. Assim, o gerenciamento do 

portfólio em andamento garante que o tempo de lançamento dos novos produtos conforme a 

demanda do mercado. 

2.4 CONCLUSÕES DO REFERENCIAL TEÓRICO 

Como primeira conclusão do referencial teórico é possível verificar que uma 

organização tem vários projetos para realizar com base nos critérios pré-estabelecidos e 

demandas do mercado interno. Normalmente a priorização de projetos de desenvolvimento de 

novos produtos é baseada em modelos de gerenciamento de portfólio alinhados com a estratégia 

da organização.  

Os modelos de gerenciamento de portfólio apresentam vantagens e desvantagens, em 

algumas organizações é mais usado no início do processo de DNP e em outras organizações 

utilizado no fim do processo de DNP. Dependendo da organização, múltiplos modelos podem 

ser utilizados na mesma organização. O desenvolvimento de novos produtos ajuda na conquista 

de novos mercados, contribuindo com o Market Share e na reação do mercado. O 

gerenciamento de portfólio de DNP facilita selecionar projetos com maior valor para a 

organização. Por meio do gerenciamento de portfólio de desenvolvimento de novos produtos é 

possível reduzir riscos para a organização. A Figura 12 abaixo representa os modelos 

selecionados neste estudo.  

 

 

 

Figura 12 – Modelos de gerenciamento de portfólio 

 

Autores Definição dos modelos de gerenciamento de portfólio 

Archer e Ghasemzadeh (1999) Modelo de gerenciamento de portfólio de desenvolvimento de 

novos produtos, em que os projetos são avaliados individualmente 
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Autores Definição dos modelos de gerenciamento de portfólio 

e organizados em processos, permitindo que a decisão de seleção e 

continuidade do projeto seja baseada em sólidos modelos teóricos 

contribuindo com a integração do portfólio.  

Cooper, Edgett, &Kleinschmidt (2001) Modelo de revisões periódicas de todos os projetos da organização. 

Essa revisão compara os projetos do portfólio e utilizam portões 

denominados “stage-gates” que devem estar alinhados a estratégia 

organizacional e aos processos de decisão da empresa.  

Clark &Wheelwright (1993) Modelo que defende que bons processos possuem “bocas” largas e 

gargalos estreitos: um processo abrangente de captação de ideias 

(internas ou externas) e um processo eficiente para identificar 

aquelas de maior valor e que devem receber recursos para 

implantação.  

Rabechini Jr., Maximiano &Martins 

(2005) 

Modelo que tem como base os três modelos anteriormente citados 

e dá mais ênfase ao gerenciamento operacional do portfólio de 

projetos em execução, sendo aplicado em uma empresa brasileira 

prestadora de serviços de interconexão eletrônica.  

PMI (2006) Modelo formado por processos que facilitam a informação, tomada 

de decisão e interpretação das estratégias organizacionais. Os 

processos são consolidados em dois grupos: alinhamento e 

monitoramento e controle cujo objetivo é revisar o desempenho 

dos indicadores dos componentes do portfólio relacionados com os 

objetivos organizacionais.  

PMI (2014) Modelo que inova no conceito e administração dos processos 

assemelhando-se com dinâmica utilizada para o gerenciamento de 

projetos.  

Fonte: Elaborado pela autora 

A segunda conclusão é possível observar as metas do gerenciamento de portfólio de 

DNP que são apresentadas para reforçar a excelência na qual a base para se formar um 

gerenciamento de portfólio de DNP deve ser construída. Essas metas são abordadas conforme 

propostas por Cooper et al. (1998, 1999) e várias proposições de Archer & Ghasemzadeh 

(1999), entre demais autores, representada pela Figura 13: 
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Figura 13 – Metas do gerenciamento de portfólio de DNP 

 

Metas Definição 

Maximizar o valor do portfólio Segundo Cooper et al. (1998, 1999) essa meta é formulada para 

maximizar o valor do gerenciamento de portfólio de DNP contra 

um ou mais objetivos (como a rentabilidade, estratégico, risco 

aceitável, etc.).  

Alinhamento do portfólio com a 

estratégia  

 

Segundo Cooper et al. (1998) é que o portfólio deve ser alinhado 

com a estratégia da organização. Cooper &Kleinschmidt (1995) 

constataram que a nova estratégia de produto é o segundo fator de 

sucesso mais importante para um gerenciamento de portfólio de 

DNP. A essência da estratégia é escolher uma posição que uma 

organização possa reivindicar como própria Markides (1999).  

Balanceamento do portfólio Segundo Cooper et al. (1998, 1999) o portfólio deve ser 

equilibrado. O sucesso requer um trade-off fundamental, a saber: 

benefícios acumulados a curto prazo por meio de melhorias 

incrementais contra benefícios de longo prazo conseguidos por 

meio de melhorias radicais ou novo para os produtos e serviços 

mundiais (Tushman&O'Reilly, 1996).  

 

Fonte: Elaborado pela autora 

A terceira conclusão revela a relação entre o gerenciamento de portfólio e a medição de 

desempenho, uma vez que as organizações adotam o gerenciamento de portfólio como forma 

de garantir ou até maximizar o valor dos projetos perante a organização, pois, além de permitir 

a visibilidade sobre decisão de novos projetos, objetiva acompanharem e monitorar o 

desempenho dos projetos. Um processo mais efetivo de medição de desempenho, ao mesmo 

tempo em que facilita a adaptação a mudanças, também promove a consistência necessária ao 

processo de decisão como um todo, utilizando indicadores como forma de representação de 

produtos e processos.  

Os sistemas de medição de desempenho devem estar alinhados com os objetivos 

estratégicos das organizações para que possam ajudar a preservar e conquistar novos mercados, 

além de favorecer a maneira como os recursos são geridos. A importância de escolher 
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corretamente os indicadores de desempenho influencia diretamente nas decisões e o 

comportamento da organização. O estudo em questão mostra três indicadores apresentados na 

Figura 14, que são projetados com base na teoria e nas melhores práticas existentes: 

Figura 14 – Indicadores de desempenho do gerenciamento de portfólio de DNP 

 

Indicadores Desempenho Definição e Autores 

Identificação de projetos no 

desenvolvimento de novos produtos 

Segundo PMI (2006), os dois grupos de processos para o 

gerenciamento de portfólio propostos estão apoiados pelo plano 

estratégico do negócio. O grupo de alinhamento considera a 

identificação e seleção dos projetos, enquanto que o grupo de 

monitoramento e controle é responsável por revisar o portfólio de 

projetos em andamento. Segundo Rabechini Jr., Maximiano & 

Martins (2005) a identificação de projetos reúne todas as iniciativas 

das áreas da organização e consolida informações básicas inerentes 

aos futuros projetos.  

Seleção e priorização de projetos para 

otimização de recursos 

Segundo Archer & Ghasemzadeh (1999) que definem como uma 

atividade periódica de seleção de um portfólio de projetos, a partir 

de propostas de novos projetos e de projetos em andamento, que 

atende aos objetivos estratégicos estabelecidos pela organização de 

uma maneira desejável, sem exceder os recursos disponíveis ou 

violar outras restrições. Durante esse processo, novos projetos são 

avaliados, selecionados e priorizados, projetos existentes podem 

ser acelerados, cancelados ou despriorizados, e recursos podem ser 

alocados ou removidos de projetos ativos (Cooper, Edgett & 

Kleinschmidt, 2001).  

Tempo para lançamento de novos 

produtos 

Segundo Oliveira & Rozenfeld (2011) o gerenciamento de 

portfólio tem função essencial no sucesso do desenvolvimento de 

produtos na empresa, pois ela depende do lançamento de novos 

produtos em curtos períodos de tempo para se manter competitiva 

no seu mercado. A sazonalidade tem influência direta. Caso o 

produto não seja lançado no prazo previsto, ele pode ser 

inviabilizado devido à perda da janela de mercado ou pelo 

surgimento de novas tendências entre os consumidores. Assim, o 

gerenciamento do portfólio em andamento garante que o tempo de 

lançamento dos novos produtos conforme a demanda do mercado.  
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Fonte: Elaborado pela autora 
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3 METODOLOGIA 

Este capítulo tem a finalidade de apresentar os procedimentos metodológicos 

empregados no presente trabalho. Em um primeiro momento, apresentam-se o método de 

pesquisa de estudo e a justificativa da escolha da estratégia de pesquisa adotada. Em segundo, 

são apresentados o protocolo de estudo de caso e a descrição de como serão coletados os dados 

dos estudos de casos. Em terceiro, são apresentados os critérios utilizados para a seleção das 

unidades de estudo de casos. Por fim é avaliada a qualidade do método de pesquisa proposto e 

realizado.  

A metodologia é uma disciplina que procura estudar, avaliar e compreender os diversos 

métodos que existem para a realização de uma pesquisa acadêmica. Em nível de aplicação, uma 

metodologia deve examinar, avaliar e descrever métodos e técnicas de pesquisa que 

possibilitam a coleta e o processamento de informações, sempre visando o encaminhamento e 

a resolução de problemas ou questões de investigação (Prodanov & Freitas, 2013).  

Para Richardson (1989), em sentido amplo, “método em pesquisa significa a escolha de 

procedimentos sistemáticos para a descrição e explicação dos fenômenos”. A pesquisa, objeto 

desta dissertação, utilizou-se do método indutivo, já que foi precedida do estudo das teorias 

existentes sobre o assunto, considerando-se um número suficiente de casos particulares e de 

experiência sensível para constatar e concluir a verdade geral sobre a questão de pesquisa. 

3.1 ABORDAGEM E CONTEXTUALIZAÇÃO 

Segundo Benbasat, Goldstein & Mead (1987) a estratégia de estudos de caso é bastante 

adequada para capturar o conhecimento dos praticantes de uma determinada área ou segmento 

e, a partir deste conhecimento, desenvolver teorias. Assim, para viabilizar o cumprimento do 

objetivo de pesquisa neste trabalho, foi adotada a estratégia de estudos de casos.  

A utilização de estudos de caso como método de pesquisa neste trabalho se relaciona com 

a necessidade de se entender “como” (Benbasat, Goldstein & Mead, 1987); (Yin, 2010) o 

gerenciamento de portfólio influencia para o desenvolvimento de novos produtos em 
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organizações de telecomunicações de telefonia fixa e móvel brasileiras, não sendo necessário o 

controle do pesquisador sobre os eventos reais e contemporâneos nas organizações, escopo 

deste estudo.  

A riqueza dos dados, situações e relações que emergem de um estudo como este 

justificaram o uso de estudos de caso, dado que outros métodos de pesquisa poderiam trazer 

uma visão reducionista acerca do problema e do fenômeno estudado na medida em que focam 

em pontos de dados e não em variáveis de interesse (Yin, 2010).  

Um estudo de caso permite que o pesquisador se utilize de observação direta e de 

entrevistas com os envolvidos em operadoras de telecomunicações de telefonia fixa e móvel 

brasileiras, bem como coletar outras evidências como documentos e relatórios das organizações 

(Yin, 2010). Além disto, estudos de casos ajudam em situações em que há ainda poucas 

pesquisas realizadas sobre o tema em análise (Benbasat, Goldstein & Mead, 1987), que é o caso 

específico do gerenciamento de portfólio de DNP em operadoras de telecomunicações de 

telefonia fixa e móvel brasileiras.  

O método de pesquisa selecionado foi o estudo de caso múltiplo, segundo Yin (2010), 

afirma que estes costumam ser mais convincentes. O mesmo autor repreende aqueles que não 

consideram os estudos de casos múltiplos como estudo de caso. Segundo Yin (2010) as chaves 

para se construir um estudo de caso múltiplo bem-sucedido que obedeça a uma lógica de 

replicação, e não a da amostragem, que exige o computo operacional do universo ou do grupo 

inteiro de respondentes em potencial e, por conseguinte, o procedimento estatístico para se 

selecionar o subconjunto específico de respondentes que vão participar do levantamento. 

Como essa pesquisa foi realizada em três operadoras de telecomunicações de telefonia 

fixa e móvel brasileiras, o estudo de caso é considerado múltiplo. Por exemplo, para aumentar 

a validade externa da pesquisa, pode-se utilizar pelo menos três ou quatro casos, em razão da 

literatura propor que casos múltiplos são mais convincentes e permitem maiores generalizações 

(Yin, 2010).  

Em relação a seus objetivos e resultados, os estudos de caso podem ser classificados 

basicamente em 3 (três) categorias segundo Yin (2010): 
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· Exploratório – abordagem voltada para investigações iniciais sobre o fenômeno e campo 

de estudo, em um momento no qual o pesquisador não detém ainda muitos dados ou os dados 

não são totalmente entendidos; 

· Descritivo – abordagem utilizada quando se pretende narrar ou descrever situações ou 

fatos que sejam relevantes para o entendimento de uma teoria; 

· Explanatórios – nesta abordagem, além de explorar e discorrer sobre um fenômeno, o 

pesquisador estabelece relações causais entre o fenômeno estudado e a (s) teoria (s) que 

explicam sua existência e ocorrência.  

A pesquisa exploratória foi utilizada nesse trabalho do ponto de vista dos objetivos na 

classificação da pesquisa. Métodos qualitativos permitem o estudo de determinadas questões 

em profundidade e detalhe, focalizando mais a compreensão dos fatos do que a sua mensuração. 

Na maioria dos casos a pesquisa exploratória assume a forma de pesquisa bibliográfica ou de 

estudo de caso (Gil, 2002). O estudo pode ser classificado como exploratório, na medida em 

que, neste tipo de pesquisa, o pesquisador busca se familiarizar com um fenômeno e/ou 

conseguir nova compreensão deste, frequentemente para poder formular, posteriormente, um 

problema mais preciso de pesquisa ou criar novas hipóteses (Selltiz et al. 1974).  

Outro aspecto a considerar é quanto ao tipo de estudo no tempo. Nesta pesquisa utilizou-

se o estudo por replicação literal, posto que compreendeu resultados semelhantes por motivos 

previsíveis.  

Assim, este trabalho possui um caráter exploratório e indutivo, com uma abordagem 

qualitativa e será operacionalizado através de estudos de casos múltiplos. 

3.2 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

Pode-se pensar em um projeto de pesquisa também como um esquema de pesquisa que 

deve tratar de pelo menos quatro problemas: Quais questões estudar; quais dados são relevantes; 

quais dados coletar e como analisar os resultados. Um projeto de pesquisa é muito mais que um 

plano de trabalho – o propósito principal de um projeto é contribuir para se evitar uma situação 
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em que as evidências obtidas não remetam às questões iniciais de pesquisa. Assim, um projeto 

de pesquisa trata de um problema lógico e não de um problema logístico (Yin, 2010).  

Segundo Yin (2010), cinco componentes importantes em um projeto de pesquisa 

contendo estudo de casos podem ser utilizados: 

(1) A questão de estudo; 

(2) Proposições (se houver); 

(3) As unidades de análise; 

(4) A lógica que une os dados as proposições; 

(5) Os critérios para interpretar as descobertas; 

Um modelo interessante e aderente ao estudo de casos múltiplos considera o processo 

exposto conforme Figura 15. Neste processo deve-se primeiro definir e modelar o estudo. Isto 

é feito por meio do desenvolvimento da teoria (realizado no referencial teórico) e com a seleção 

de casos e o desenvolvimento de um protocolo de coleta de dados. Em seguida é realizada a 

análise cruzada dos casos para elaboração do relatório final contendo os resultados estudados.  

 

Figura 15 – Modelo de pesquisa para estudo de casos múltiplos

Fonte: Elaborado pela autora 

3.2.1 Questão de estudo 

Conforme destaca Yin (2010), as questões de pesquisa do tipo “o que” são em geral 

exploratórias. Questões do tipo “quem”, “onde”, “quanto” e “quantos” favorecem estratégias 

de levantamento de dados ou análise de registros em arquivos. Já, questões do tipo “como” e 

“por que” são mais explanatórias e será muito provável que levem ao uso de estudos de casos, 

pesquisas históricas e experimentais, como estratégias da pesquisa escolhida. Isto se deve ao 
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fato que este tipo de questão tem ligações operacionais que necessitam ser verificadas ao longo 

do tempo e não devem ser vistas como meras repetições ou incidências.  

No contexto deste estudo, considera-se que o gerenciamento de portfólio adequado pode 

apoiar melhorias no desempenho do desenvolvimento de novos produtos. Os resultados 

medidos por meio de indicadores de desempenho contribuem com o equilíbrio do portfólio. Isto 

posto firma-se questão-chave já definida neste estudo: Como o gerenciamento de portfólio 

influencia no desenvolvimento de novos produtos em operadoras de telecomunicações de 

telefonia fixa e móvel brasileiras? 

 

3.2.2 Proposições e roteiro de entrevistas 

Segundo Yin (2010), cada uma das proposições colocadas em um estudo de caso, se 

destina a algum ponto que deve ser examinado dentro do escopo do estudo. Questões do tipo 

“como” e “por que” vai à essência daquilo que se pretende responder, sendo que o estudo de 

caso é a estratégia apropriado e considerada em primeiro lugar.  

O construto inicial é apresentado na Figura 16, que conforme referencial teórico conota 

que o gerenciamento de portfólio adequado pode apoiar melhorias no desempenho do 

desenvolvimento de novos produtos. Os resultados medidos por meio de indicadores de 

desempenho verificam: influência dos modelos de gerenciamento de portfólio no 

desenvolvimento de novos produtos; identificação, seleção e priorização de projetos para 

otimização de recursos e lançamento de projetos de produtos em curtos períodos de tempo 

possibilitando manter-se competitivo no mercado.  

 

 

Figura 16 – Modelo de pesquisa para estudo de casos múltiplos 
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Fonte: Elaborado pela autora 

Os objetivos de pesquisa considerados na introdução visam manter a ligação entre a 

questão principal e as proposições deste estudo. Estas proposições foram utilizadas para 

estruturar as bases de análise dos estudos de casos e também para orientar a geração de um 

relatório de pesquisa e do protocolo a ser utilizado. O resultado desse trabalho se encontra nas 

tabelas abaixo: 

3.2.2.1 Objetivo 1 e proposição associada 

Objetivo 1: Verificar se a identificação de projetos influencia no desenvolvimento de 

novos produtos.  

Para a elaboração da proposição de pesquisa associadas ao objetivo 1, foram utilizados os 

aspectos relevantes identificados no referencial teórico e relacionados na Figura 17: 

 

Figura 17 – Aspectos relevantes identificados no referencial teórico para o objetivo 1 

 

Referencial teórico Aspectos relevantes 

Proposição 1 – Verificação do processo de identificação de projetos pode influenciar no DNP 

Crawford (2002) Identificação de projetos considera os aspectos estratégicos, aspectos táticos, os 

projetos em andamento e forma a relação inicial de projetos da carteira.  

PMI (2006) Os dois grupos de processos para o gerenciamento de portfólio propostos estão 

apoiados pelo plano estratégico do negócio. O grupo de alinhamento considera a 

identificação e seleção dos projetos, enquanto que o grupo de monitoramento e 

controle é responsável por revisar o portfólio de projetos em andamento.  

(Rabechini Jr., 

Maximiano &Martins, 

2005) 

A identificação de projetos reúne todas as iniciativas das áreas da organização e 

consolida informações básicas inerentes aos futuros projetos.  

(Archer &Ghasemzadeh, 

1999).  

O processo de gerenciamento de portfólio de DNP permite que os tomadores de 

decisão se movam logicamente no sentido de uma apreciação integrada de projetos 

com maior probabilidade de selecionar projetos, com base em modelos teóricos  

PMI (2013) Em busca da eficácia no gerenciamento de projetos, será necessário promover o 

alinhamento estratégico, que pode ser atingindo através de uma adequada gestão 
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Referencial teórico Aspectos relevantes 

da carteira (portfolio) de projetos, da implementação de uma estrutura apropriada 

(estratégica) na forma de escritórios de projeto e da construção de competências e 

de maturidade do gerenciamento de projetos em âmbito organizacional.  

(Cooper, Edgett, 

&Kleinschmidt, 1999) 

O gerenciamento de portfólio é um processo de decisão dinâmico, pelo qual uma 

lista de novos negócios e novos produtos é constantemente atualizada e revisada e 

durante esse processo, novos projetos são avaliados, selecionados e priorizados.  

(Oliveira &Rozenfeld, 

2011) 

Embora o gerenciamento de portfólio seja concebido como um processo que 

gerencia o desempenho dos projetos. Também é aplicado para reunir indicadores 

desse portfólio e os apresentar como informações para apoiar a tomada de decisão 

de um grupo de pessoas interessadas em aumentar o desempenho da organização 

no desenvolvimento de novos produtos.  

(Oliveira &Rozenfeld, 

2011) 

Os modelos de gerenciamento de portfólio apresentado anteriormente neste 

referencial teórico são referências reconhecidas tanto pela indústria quanto pela 

academia e abrangem grande parte das melhores práticas de gerenciamento de 

portfólio indicadas a partir do gerenciamento de projetos e desenvolvimento de 

novos produtos.  

 

Fonte: Elaborado pela autora  

 

Proposição 1: Verificação dos processos de identificação de projetos do gerenciamento 

de portfólio no desenvolvimento de novos produtos, a fim de verificar se as práticas de 

identificação de projetos estão influenciando o desenvolvimento de novos produtos).  

 

3.2.2.2 Objetivo 2 e proposição associada 

Objetivo 2: Verificar se os processos de seleção e priorização de projetos estão 

alinhados com a estratégia da empresa, a fim de que existam recursos suficientes para o 

desenvolvimento de novos produtos.  

Para a elaboração da proposição de pesquisa associadas ao objetivo 2, foram utilizados 

os aspectos relevantes identificados no referencial teórico e relacionados na Figura 18: 

 

Figura 18 – Aspectos relevantes identificados no referencial teórico para ao objetivo 2 

 

Referencial teórico Aspectos relevantes 

Proposição 2 – Verificação dos processos de seleção e priorização de projetos para otimização de 

recursos 

PMI (2013) O gerenciamento de portfólio de DNP refere-se à seleção e ao apoio a 

investimentos de projetos ou investimentos do programa que são guiados pelo 

plano estratégico da organização e pelos recursos disponíveis.  

(Carvalho & Rabechini 

Jr., 2005)   

Quando se torna necessário para a estratégia organizacional administrar vários 

projetos, os executivos querem saber qual projeto é prioridade e como alocar 

recursos com eficiência e para tomar essas decisões é necessário a análise de um 

conjunto de projetos, realizadas pelo gerenciamento do portfólio da empresa.  
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Referencial teórico Aspectos relevantes 

(Archer &Ghasemzadeh, 

1999) 

Há uma metodologia para mostrar o processo de seleção de carteira por meio do 

uso de técnicas de avaliação de projetos numa programação estabelecida em três 

fases: considerações estratégicas, avaliação individual de projetos e seleção da 

carteira.  

Cooper et al. (1999) Segundo define o gerenciamento de portfólio de DNP como uma dinâmica de 

processo de decisões, em que a coleção de projetos de novo produto da organização 

é constantemente atualizada e revisada. Neste processo, novos projetos podem ser 

acelerados, rescindidos ou priorizados; e os recursos são alocados e realocados para 

os projetos ativos.  

Cooper et al. (1999) Os modelos de pontuação resultam numa carteira com alto valor, rentável, e com 

projetos de alto retorno por meio de perspectivas econômicas sólidas. A utilização 

de apenas métricas financeiras para a seleção de projetos DNP resulta em uma 

carteira com baixo valor projetos e uma carteira com muitos projetos para os 

recursos disponíveis.  

(Archer & Ghasemzadeh, 

1999) 

 Uma atividade periódica de seleção de um portfólio de projetos, a partir de 

propostas de novos projetos e de projetos em andamento, que atende aos objetivos 

estratégicos estabelecidos pela organização de uma maneira desejável, sem exceder 

os recursos disponíveis ou violar outras restrições.  

(Cooper, Edgett & 

Kleinschmidt, 2001) 

Pela visão de desenvolvimento de produtos, o gerenciamento de portfólio de 

projetos de produtos é definido como um processo de decisão, no qual uma lista de 

projetos de novos produtos é constantemente revisada e atualizada.  

(Archer & Ghasemzadeh, 

1999) 

A estratégia de uma organização é base do gerenciamento de portfólio de DNP e 

deve ser definida antes da seleção do portfólio de DNP.  

(Loch & Tapper, 2002) Para avaliar o alinhamento dos projetos em um portfólio é preciso traduzir a 

estratégia de negócios em uma estratégia técnica  

 

Fonte: Elaborado pela autora  

 

Proposição 2: Verificação de processos de seleção e priorização de portfólio de projetos 

para verificar se os projetos selecionados e priorizados estão alinhados com a estratégia da 

empresa, a fim de que existam recursos suficientes para o desenvolvimento de novos produtos. 

3.2.2.3 Objetivo 3 e proposição associada 

Objetivo 3: Verificar se o gerenciamento de portfólio em andamento garante que o 

tempo de lançamento dos novos produtos esteja aderente à demanda do mercado.  

Para a elaboração da proposição de pesquisa associadas ao objetivo 3, foram utilizados 

os aspectos relevantes identificados no referencial teórico e relacionados na Figura 19: 

 

 

 

 
Figura 19 – Aspectos relevantes identificados no referencial teórico para ao objetivo 3 
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Referencial teórico Aspectos relevantes 

Proposição 3 – Verificação do gerenciamento de portfólio em andamento em relação ao tempo de 

lançamento do produto conforme demanda do mercado 

(Cooper et al. 1998), 

(Cooper &Edgett, 2001) 

 

Consequentemente faz-se necessário equilibrar projetos de curto prazo com 

projetos de longo prazo ou projetos radicais com projetos incrementais. O 

equilíbrio é determinado pela direção e deve basear-se na estratégia de uma 

organização. É difícil capturar o equilíbrio em uma métrica única, a maneira mais 

eficaz para avaliar o equilíbrio de um portfólio são as ferramentas visuais.  

Oliveira &Rozenfeld 

(2011) 

O gerenciamento de portfólio tem função essencial no sucesso do desenvolvimento 

de produtos na empresa, pois ela depende do lançamento de novos produtos em 

curtos períodos de tempo para se manter competitiva no seu mercado.  

Oliveira &Rozenfeld 

(2011) 

Uma característica crítica do mercado onde este negócio atua é a sazonalidade. 

Caso o produto não seja lançado no prazo previsto, ele pode ser inviabilizado 

devido à perda da janela de mercado ou pelo surgimento de novas tendências entre 

os consumidores. Assim, o gerenciamento do portfólio em andamento garante que 

o tempo de lançamento dos novos produtos conforme a demanda do mercado.  

 

Fonte: Elaborado pela autora  

 

Proposição 3: Verificação do tempo para lançamento dos novos produtos, a fim de 

averiguar se o gerenciamento de portfólio em andamento garante que o tempo de lançamento 

dos novos produtos esteja aderente à demanda do mercado.  

Segundo Yin (2010), a vinculação dos dados as proposições indicam com antecedência 

os passos da análise de dados na pesquisa de estudo de caso. O objetivo é estar atento às opções 

importantes e a como elas podem adequar-se ao seu estudo de caso. Outro ponto importante 

citado pelo autor é não coletar dados em demasia que não serão usados no futuro ou coletar 

poucos dados, impedindo a análise desejada.  

As formas de vinculação de dados às proposições podem ser: (1) combinação de padrão; 

(2) construção de explanações; (3) análise de séries temporais; (4) modelos lógicos e (5) síntese 

de casos cruzados. As análises reais exigem a combinação ou cálculo dos dados de estudo de 

caso como um reflexo direto das proposições iniciais do estudo (Yin, 2010).  

Visando explorar empiricamente um conceito teórico, é necessário que o pesquisador 

traduza a assertiva genérica do conceito em uma relação com o mundo real, que seja baseado 

em variáveis e fenômenos observáveis e mensuráveis. Assim, deve se elaborar um construto e 

operacionalizá-lo. O construto possui um significado que foi construído de maneira intencional 

de um marco teórico, podendo ser traduzido em proposições particulares observáveis e 
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mensuráveis. Os construtos são dotados de uma existência sistêmica, ou seja, suas descrições 

são analíticas dentro de um sistema de proposições (Martins & Theóphilo, 2009).  

Diante destas definições, tem-se o estudo em particular, definido como “construto final” 

ou simplesmente “construto”, o protocolo de pesquisa final utilizado para operacionalizar a 

unidade de análise da pesquisa utilizando-se o método de estudo de casos múltiplos, como segue 

na Figura 20.  
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Figura 20 – Construto final 

 

PROPOSIÇÃO  DESCRIÇÃO  QUESTÃO  JUSTIFICATIVA  AUTORES 

Proposição 1  

(Verificação do processo 

de identificação de 

projetos pode influenciar 

no DNP) 

Verificação dos processos de identificação 

de projetos do gerenciamento de portfólio 

no desenvolvimento de novos produtos, a 

fim de levantar se as práticas de 

identificação de projetos estão 

influenciando o desenvolvimento de novos 

produtos).  

1- Para identificar um 

projeto são utilizados 

critérios de avaliação tais 

como: complexidade, 

urgência, alinhamento com 

a estratégia ou benefício 

financeiro? 

 

 

2- Para identificar um 

projeto de 

desenvolvimento de novo 

produto considera-se as 

seguintes características: 

demanda interna ou 

externa, melhoria do 

produto, reposicionamento 

de mercado, inovação de 

produto novo? 

 

A identificação de projetos reúne 

todas as iniciativas das áreas da 

organização e consolida 

informações básicas inerentes aos 

futuros projetos.  

  (Crawford (2002) 

 PMI (2006) 

 (Rabechini Jr., 

Maximiano &Martins, 

2005) 

 (Archer &Ghasemzadeh, 

1999) 

 PMI (2013) 

 (Cooper, Edgett, 

&Kleinschmidt, 1999) 

 (Lovelock &Wright, 

2001) 

 Crawford (1997) 

Proposição 2  

(Verificação dos 

processos de seleção e 

priorização de projetos 

para otimização de 

recursos) 

Verificação de processos de seleção e 

priorização de portfólio de projetos para 

verificar se os projetos selecionados e 

priorizados estão alinhados com a 

estratégia da empresa, a fim de que existam 

recursos suficientes para o 

desenvolvimento de novos produtos.  

3- A seleção de projeto de 

desenvolvimento de novo 

produto considera o plano 

estratégico otimizando 

assim os recursos 

disponíveis? 

 

4- Uma nova avaliação 

para seleção do portfólio é 

realizada, quando um 

A seleção de um portfólio de 

projetos é uma atividade 

periódica a partir de propostas de 

novos projetos e de projetos em 

andamento, que atende aos 

objetivos estratégicos 

estabelecidos pela organização de 

uma maneira desejável, sem 

exceder os recursos disponíveis 

ou violar outras restrições. Pela 

visão de desenvolvimento de 

 PMI (2013)  

 (Archer & 

Ghasemzadeh, 1999) 

 (Cooper, Edgett & 

Kleinschmidt, 2001) 

 (Carvalho &Rabechini 

Jr., 2005)   

 Cooper et al. (1999) 
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PROPOSIÇÃO  DESCRIÇÃO  QUESTÃO  JUSTIFICATIVA  AUTORES 

projeto deixa um estágio e 

entra em outro? 

 

5- O comitê de priorização 

de projetos considera 

sistema de pontuação para 

a priorização do portfólio 

completo? 

produtos, o gerenciamento de 

portfólio de projetos de produtos 

é definido como um processo de 

decisão, no qual uma lista de 

projetos de novos produtos é 

constantemente revisada e 

atualizada. Durante esse 

processo, novos projetos são 

avaliados, selecionados e 

priorizados, projetos existentes 

podem ser acelerados, cancelados 

ou repriorizados, e recursos 

podem ser alocados ou 

removidos de projetos ativos.  

Proposição 3 

(Verificação do 

gerenciamento de 

portfólio em andamento 

em relação ao tempo de 

lançamento do produto 

conforme demanda do 

mercado) 

Verificação do tempo para lançamento dos 

novos produtos, a fim de averiguar se o 

gerenciamento de portfólio em andamento 

garanta que o tempo de lançamento dos 

novos produtos esteja aderente à demanda 

do mercado.  

6- O gerenciamento de 

portfólio de DNP contribui 

para o lançamento rápido 

do produto a fim de manter 

a competitividade da 

organização?  

 

 

O gerenciamento de portfólio tem 

função essencial no sucesso do 

desenvolvimento de produtos na 

empresa, pois depende do 

lançamento de novos produtos 

em curtos períodos de tempo para 

se manter competitiva no seu 

mercado. Uma característica 

crítica do mercado onde este 

negócio atua é a sazonalidade. 

Caso o produto não seja lançado 

no prazo previsto, ele pode ser 

inviabilizado devido à perda da 

janela de mercado ou pelo 

surgimento de novas tendências 

entre os consumidores. Assim, o 

gerenciamento do portfólio em 

andamento garante que o tempo 

de lançamento dos novos 

 Oliveira &Rozenfeld 

(2011) 

 Cooper et al. 1998), 

(Cooper &Edgett, 2001) 
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PROPOSIÇÃO  DESCRIÇÃO  QUESTÃO  JUSTIFICATIVA  AUTORES 

produtos conforme a demanda do 

mercado.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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3.2.3 Unidade de análise 

É importante se ter em mente a unidade de análise. Uma unidade de análise para um 

estudo de caso pode ser escolhida, por exemplo, entre a economia de um país, uma indústria no 

mercado global, uma política econômica ou o comércio ou o fluxo de capital entre dois países. 

Uma unidade de análise exige um tipo de pesquisa diferente e uma estratégia própria de coleta 

de dados. A especificação correta de questões primárias da pesquisa, traz como consequência a 

seleção apropriada da unidade análise (Yin, 2010).  

Os estudos de casos múltiplos foram conduzidos em três operadoras de 

telecomunicações brasileiras com o intuito de verificar a presença e influência do 

gerenciamento de portfólio no desenvolvimento de novos produtos. Portanto a unidade de 

análise desse estudo são as três operadoras de telecomunicações fixa e móvel brasileiras. 

Com os resultados adquiridos foi possível avaliar como o gerenciamento de portfólio contribui 

em uma organização que expande seus produtos e serviços.  

Apresenta-se aqui a visão de experimentos múltiplos para se comprovar um método, 

seguindo uma lógica de replicação. Nesta situação há o estudo de caso múltiplo, com 

experimentos múltiplos, que foram realizados dentro de diferentes organizações com resultados 

diferentes ou iguais dentro de cada linha de portfólio sob análise. Cada caso foi cuidadosamente 

descrito na forma que possa prever resultados semelhantes ou produzir resultados contrastantes.  

O período analisado foi delimitado pela base de dados de projetos disponíveis para 

extração eletrônica, ou seja, os projetos de desenvolvimento de novos produtos iniciados no 

período de 1 anos e 7 meses. 

 

3.2.4 Seleção de casos 

A seleção dos casos considerou a importância dos mesmos como instrumento de 

aprendizagem prática, em princípio, três casos, configurando-se, portanto, um estudo de casos 

múltiplos. Cada operadora entrevistada representa o setor da telefonia fixa e móvel nas 
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telecomunicações sendo organizações de grande porte e com representatividade significativa 

no mercado brasileiro.  

Foi utilizada como estratégia de seleção de casos a amostragem criteriosa (Dubé & Paré, 

2003), estratégia esta que estabelece que os casos selecionados possuam certas características 

pré-determinadas. Um primeiro conjunto de critérios definido para a seleção dos casos diz 

respeito ao tipo de organização que deveria ser selecionada para garantir uma adequada 

representatividade sobre o uso do desenvolvimento de novos produtos. Um segundo conjunto 

de critérios diz respeito também ao tipo de organização, porém agora com relação ao uso das 

boas práticas de gerenciamento de projetos e portfólio de projetos (neste caso, empresas que 

minimamente executavam as boas práticas para o gerenciamento de seus projetos e do portfólio 

uma vez que estes processos estão em expansão em grande parte das empresas brasileiras). Um 

terceiro e último conjunto de critérios diz respeito ao ramo ou segmento empresarial a ser 

selecionado para garantir que a replicação literal entre os estudos de casos aconteça nesse caso 

às operadoras de telecomunicações de telefonia fixa e móvel brasileiras.  

A Figura 21 representa a estratégia de seleção de casos conforme amostragem criteriosa: 

 

Figura 21 – Seleção de casos, conforme análise criteriosa 

 

Casos Tipo de organização - desenvolvimento de novos 

produtos 

Segmento empresarial 

Empresa 1 Empresa operadora de telefonia móvel no Brasil 

desde 09/2003. Controlada por uma holding 

estrangeira, presente em 16 países na América 

Latina. Possui uma área de desenvolvimento de 

novos produtos consolidada e madura. Possui um 

campus mobile em parceria com um instituto 

universitário público, e entre as categorias, o 

empreendedorismo foca no desenvolvimento de 

novos produtos ou serviços inovadores.  

- Líder em oferta de conteúdo de 

serviços inovadores.  

- Presente em todas as redes sociais.  

-Produtos: Computação da nuvem; 

acesso à internet; satélites de 

comunicação; telefônica fixa, móvel e 

tv por assinatura.  

Número de funcionários: + 

 40 mil 

Empresa 2 Empresa concessionária de telefonia móvel, fixa, 

banda larga e TV por assinatura no Brasil desde 

- Ampla cobertura nacional, 95% do 

território brasileiro.  
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Casos Tipo de organização - desenvolvimento de novos 

produtos 

Segmento empresarial 

04/2003. Possui uma área de desenvolvimento de 

novos produtos consolidada e madura. Investe na 

evolução da infraestrutura e expansão da área de 

cobertura a fim de permitir o avanço no 

desenvolvimento de novos produtos e serviços.  

-Lidera a comunidade em número de 

clientes no Brasil.  

- Produtos: Computação da nuvem; 

acesso à internet; telefônica fixa, 

móvel e tv por assinatura.  

Número de funcionários: + 100 mil 

Empresa 3 Empresa de serviços de comunicação móvel atuante 

no mercado brasileiro desde 1997, controlada por 

uma holding estrangeira, obteve permissão em 2010 

para atuar nos serviços móvel pessoal (dados e voz). 

Área de desenvolvimento de novos produtos em 

expansão, cujo foco é oferecer produtos e serviços de 

forma flexível e simplificada.  

- Em expansão da cobertura territorial 

no Brasil.  

- Implementação de estratégias para 

ampliar sua base pequena de clientes.  

-Produtos: Computação da nuvem; 

acesso à internet; telefônica móvel.  

Número de funcionários: + 5 mil 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

A Empresa 1 é representada pelo entrevistado_3 e o entrevistado_5. A Empresa 2 é 

representada pelo entrevistado_2 e o entrevistado_6. A Empresa 3 é representada pelo 

entrevistado_1 e o entrevistado_4 

Para estudar a gestão de portfólio de desenvolvimento de novos produtos foram realizadas 

seis entrevistas, divididas nas 3 empresas, ou seja, 2 entrevistados por empresa. Verifica-se na 

Tabela 2 que os entrevistados foram divididos em três áreas distintas (Tecnologia da 

informação, Escritório de projetos e governança, Negócios e relacionamento), que se 

relacionam com o tema dessa dissertação, isto pode ser verificado por meio dos cargos que eles 

ocupam. A experiência profissional dos entrevistados relacionada ao tema superou a 

expectativa dessa pesquisa, tornando-se relevante e positivo para a qualidade das respostas 

obtidas contribuindo assim com a análise.  

Tabela 2 – Perfis dos entrevistados 
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Entrevistados Empresa Área na organização Cargo na 

organização 

Tempo na 

organização 

(anos) 

Experiência 

profissional 

(anos) 

Entrevistado_1 
 

Empresa 3 
Tecnologia da 

informação (TI) 

Arquiteto de solução 

e tecnologia 
3,3 Mais que 15 

Entrevistado_2 Empresa 2 Escritório de Projetos e 

Governança 

Gerente de projetos 

júnior 

3 Mais que 5 

Entrevistado_3 Empresa 1 Escritório de Projetos e 

Governança 

Coordenador de 

governança 

4 Mais que 25 

Entrevistado_4 Empresa 3 Escritório de Projetos e 

Governança 

Gerente de TI sênior 4 Mais que 18 

Entrevistado_5 Empresa 1 Escritório de Projetos e 

Governança 

Gerente de projetos 

sênior 

8 Mais que 20 

Entrevistado_6 Empresa 2 Negócios e 

relacionamentos 

Consultor de 

negócios 

3,5 Mais que 15 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

O tempo na organização dos entrevistados atende aos requisitos conforme metodologia e 

foi possível constatar que os entrevistados tiveram condições plenas de compreender e 

responder ao roteiro de entrevista com base na vivência dentro das organizações visitadas. 

3.2.5 Instrumento de coleta de dados 

Algumas fontes de dados podem ser utilizadas para gerar evidências de maneira 

satisfatória em estudos de caso (Benbasat, Godlstein & Mead, 1987); (Yin, 2010), tais como: 

(i) documentação, (ii) registros em arquivo, (iii) entrevistas, (iv) observação direta, (v) 

observação participante, (vi) artefatos físicos e (vii) roteiro de entrevistas. Destas fontes citadas 

anteriormente, este trabalho se utilizou das opções de documentação, entrevistas com gestores 

das organizações e aplicação de roteiro de entrevistas junto aos responsáveis e participantes do 

processo, pois pareceram serem as mais aplicáveis em relação à coleta de dados sobre as 

organizações, seus processos de desenvolvimento de novos produtos e as boas práticas em 

gerenciamento de portfólio. Foram também usados dados secundários nas situações em que o 

dado primário não era suficiente para se entender o contexto das organizações.  

Em termos de documentação, inicialmente serão empreendidas tentativas de obtenção 

de e-mails eletrônicos, relatórios, agendas, atas de reuniões e outros documentos que permitam 
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ao pesquisador entender o processo de desenvolvimento de novos produtos e evidenciar fatores 

do gerenciamento de portfólio presentes neste processo.  

As informações de contexto sobre as organizações que servirão de insumo na elaboração 

da caracterização das organizações nos estudos de caso serão obtidas com os respectivos 

responsáveis e através de consultas às suas páginas de internet e sites correlatos.  

As informações em campo em cada operadora serão coletadas em 3 (três) momentos 

distintos: (i) uma reunião de uma hora, em média, com algum gerente da organização com o 

objetivo de colher dados sobre a organização; (ii) uma reunião de uma hora, em média, com o 

entrevistado responsável pelo processo de desenvolvimento de novos produtos na organização 

com o objetivo de obter informações mais específicas sobre a relação com o gerenciamento de 

portfólio. (iii) a aplicação de roteiro de entrevista sobre gerenciamento de portfólio de DNP, 

sendo dividida em reuniões separadas, primeiro com os demandantes de projetos, depois com 

os executores de projetos e, por fim, com os tomadores de decisão sobre os projetos na 

organização. Cada reunião teve duração de 60 minutos em média com a participação de 1 (um) 

respondente em cada um destes grupos.  

Conforme recomendado por Yin (2010), foi elaborado um protocolo para os estudos de 

caso (principalmente porque este trabalho abrangia estudos de casos múltiplos). O objetivo do 

protocolo do estudo de caso é o de fornecer maior consistência no processo de coleta de dados 

acerca das questões sobre as organizações entrevistadas, o processo de desenvolvimento de 

novos produtos e as influências das boas práticas em gerenciamento de portfólio, gerando assim 

maior confiabilidade à pesquisa. Neste protocolo de estudo de caso foram criados 2 (dois) 

instrumentos para viabilizar e suportar a realização das entrevistas nesta atividade de coleta de 

dados.  

O Apêndice A (E-mail de Apresentação) foi enviado por e-mail eletrônico aos 

responsáveis das operadoras de telecomunicações em que foram feitos os estudos de caso, tendo 

como objetivo apresentar a pesquisa e solicitar a aprovação para sua realização.  

O Apêndice B (Roteiro de entrevista sobre o Gerenciamento de Portfólio de DNP) se 

constitui em um roteiro de perguntas semiestruturado utilizado pelo pesquisador como base 

para a entrevista com o responsável pelo processo gerenciamento de portfólio de DNP dentro 
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da operadora. Este roteiro foi elaborado com base na referencial teórico e nos conjuntos de 

proposições com o objetivo de garantir que o pesquisador obtenha uma visão geral sobre o 

processo executado e suas características mais relevantes.  

O roteiro de entrevista sobre o gerenciamento de portfólio de DNP foi organizado em 3 

blocos, a saber: 1º. bloco (Dados do Entrevistado) está reservado para receber os dados 

profissionais relevantes de cada entrevistado. O 2º. bloco (Roteiro de entrevista) é composto de 

6 questões a serem respondidas pelos entrevistados, cujo objetivo maior é verificar as 

proposições respondendo assim à questão de pesquisa. O 3º. e último bloco (Comentários 

gerais) está destinado para aferição de impressões pessoais dos entrevistados a respeito do tema 

em relação à empresa, foco de cada entrevista. 

3.2.6 Procedimentos de campo 

O perfil de entrevistado requerido nesta pesquisa considera a habilidade prática e teórica 

nos processos e modelos de desenvolvimento de novos produtos, aplicação de ferramentas e 

boas práticas em gerenciamento de portfólio e experiências vividas em operadoras de 

telecomunicações de telefonia fixa e móvel brasileiras. Os cargos requeridos compreendem a 

função de consultor, gerente ou executivo da área de tecnologia da informação ou da área de 

negócios. A experiência requerida mínima na área de desenvolvimento de novos produtos em 

torno de três anos e o tempo de empresa de pelo menos dois anos.  

A atividade de coletas de dados ocorreu entre os meses de fevereiro 2016 a março de 

2016. Seguindo o protocolo da ética profissional e acadêmica, as identidades das empresas não 

serão reveladas, assim como a identidade dos entrevistados que colaborarão diretamente com 

esta pesquisa. Será oferecida a opção de gravação da conversa durante as entrevistas.  

Ressalta-se que, antes da realização da entrevista, foram explicados o motivo e o 

objetivo dessa pesquisa aos entrevistados, inclusive formalizando a agenda da entrevista por e-

mail e via SMS. Após a confirmação, foram realizadas as entrevistas presenciais junto aos 

entrevistados, com duração aproximada de 60 minutos. As dúvidas remanescentes foram 

sanadas posteriormente por e-mail.  
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Para cada estudo de caso realizado foi realizada a transcrição das entrevistas e 

compilados em planilhas os dados do roteiro de entrevistas com as respectivas descrições e 

evidências obtidas sobre o desenvolvimento de novos produtos. Esta atividade de transcrição 

dos casos foi realizada logo após a pesquisa de campo conforme recomendado por Eisenhardt 

(1989).  

Alves-Mazzoti & Gewandsznajder (2004) argumentam que: à medida que os dados vão 

sendo coletados, o pesquisador vai procurando tentativamente identificar temas e relações, 

construindo interpretações e gerando novas questões e/ou aperfeiçoando as anteriores, o que 

por sua vez, o leva a buscar novos dados, complementares ou mais específicos, que testem suas 

interpretações, num processo de ‘sintonia fina’ que vai até a análise final.  

A partir dos dados coletados através das documentações, entrevistas e roteiro de 

entrevistas, foi possível ao pesquisador comparar as informações entre si, o que se configura 

como uma triangulação (Yin, 2010). A triangulação ajudará na verificação dos elementos da 

estrutura conceitual uma vez que contará com evidências de múltiplas fontes (Eisenhardt, 

1989). 

 

3.2.7 Análise cruzada de dados 

Uma das últimas etapas, a mais difícil, da pesquisa em estudo de caso é a análise, que 

segundo Borges, Hoppen & Luce (2009, pg. 50) consiste em “examinar, categorizar, tabular e 

recombinar os elementos de prova, mantendo o modelo conceitual e as proposições iniciais do 

estudo como referências”. Em pesquisas conduzidas por meio de estratégias de estudo de casos 

não existe um padrão ou formato específico, e apesar de ser o “coração” da construção da teoria, 

é a etapa mais difícil e, simultaneamente, a menos codificada do processo (Eisenhardt, 1989).  

Porém, antes de efetuar a análise comparativa dos vários casos, é fundamental se 

familiarizar com padrões únicos de cada caso, antes de buscar a generalização por meio dos 

casos, o que permitirá ao pesquisador o entendimento profundo necessário para realizar uma 

análise com cruzamento dos casos (Eisenhardt, 1989).  
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Para realizar a análise das informações coletadas nas entrevistas sobre o gerenciamento 

de portfólio na organização com o objetivo de obter informações mais específicas sobre a 

relação com o desenvolvimento de novos produtos, foi utilizada a técnica de análise de 

conteúdo explicada a seguir.  

A análise dos conteúdos feita inicialmente para cada estudo de caso, individualmente, e 

depois de maneira comparativa e integrada para todos os casos juntos. Com relação aos dados 

coletados no roteiro de entrevistas, através da compilação e análise destes dados serão 

identificadas as influências do desenvolvimento de novos produtos na organização que utiliza 

o gerenciamento de portfólio. Os dados coletados sobre gerenciamento de portfólio na 

organização com o objetivo de obter informações mais específicas sobre a relação com o 

desenvolvimento de novos produtos, permitiu que se fizessem análises sobre as 3 proposições, 

de maneira comparativa e tendo como objetivo confirmar a replicação literal.  

Neste estudo, as análises dos dados foram feitas conforme estratégia, a saber: 1) a 

primeira estratégia para análise consiste na transcrição fidedigna dos dados evidenciados que 

serão organizados e enviados aos entrevistados para confirmação; 2) na segunda estratégia, será 

efetuada uma descrição detalhada das evidências coletadas que, segundo Miguel (2007), já 

neste estágio permite a identificação de dados e informações relevantes para a pesquisa, bem 

como insigths; 3) a terceira estratégia consiste na análise com base no referencial teórico, de 

onde serão identificadas as convergências e utilizando estudo de caso(s) como estratégia de 

pesquisa qualitativa: boas práticas e sugestões divergências da literatura, já que “os dados não 

falam por si, devem ser articulados com os referenciais teóricos e pressupostos que norteiam a 

pesquisa, de modo a compor um quadro consistente” (Zanelli, 2002).  

A estratégia anteriormente descrita e composta por 3 etapas, contou com a utilização de 

uma ferramenta computacional para análise qualitativa de dados, ou seja, o software Qualitative 

Solutions Research Nvivo 2. 0 (QSR). O QSR Nvivo 2. 0 é particularmente útil na administração 

e síntese das ideias do pesquisador, permitindo que se realizem mudanças nos documentos com 

que se está trabalhando, sendo possível acrescentar, modificar, ligar e cruzar dados, ou ainda, 

registrar ideias na forma de memo. A ferramenta permite a quebra de divisões rígidas entre 

categorias de dados e formas de interpretação, oferecendo caminhos para conectar partes do 

projeto e integrar pontos de reflexão de dados registrados.  
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Para que o QSR Nvivo 2. 0 seja utilizado são necessários alguns procedimentos para a 

formatação dos dados. Antes da importação dos dados para dentro da ferramenta, esses 

precisam estar na forma de documentos com a extensão .rtf (rich text format). Para facilitar o 

trabalho de recorte e agrupamento, as linhas do texto a ser analisado devem ser numeradas. Os 

dados foram fragmentados por fala, independentemente do número de palavras, e esses 

fragmentos serão chamados de unidade de texto.  

Em seguida foi iniciado o processo de codificação, compreendido pela criação de 

códigos ou categorias para releitura dos textos com os recortes já incluídos nestas categorias 

(Nodes ou Nós). No caso desse estudo, foram trabalhados três grandes Nós: Identificação de 

projetos, Seleção de projetos, Priorização de projetos e Tempo de lançamento do projeto. 

Foi possível a subdivisão dos Nós em Sub-nós. Nessa ferramenta é possível codificar o 

documento de forma manual ou por busca, nesse caso será utilizada a forma manual, que 

consiste na unidade de textos, conforme os Nós. Como Gibbs (2009) afirma, a codificação é a 

definição de um ou mais trechos de um texto ou de partes de dados como partes do quadro mais 

amplo. Os códigos ou categorias foram gerados com base na revisão da literatura, como 

recomendado por (Gibbs, 2009). A relação de sub-nós e categorias de nós são descritos a seguir 

na Figura 22: 

 

Figura 22 – Relação de nós e sub-nós 

 

Nós Sub-nós Autores 

Identificação Critérios (complexidade, ROI, 

urgência) 
 (Crawford (2002) 

 PMI (2006) 

 (Rabechini Jr., Maximiano &Martins, 2005) 

 (Archer &Ghasemzadeh, 1999) 

 PMI (2013) 

 (Cooper, Edgett, &Kleinschmidt, 1999) 

 (Lovelock &Wright, 2001) Crawford (1997) 

Gerenciamento de portfólio 

Alinhamento estratégico 

Seleção Recursos  PMI (2013)  

 (Archer &Ghasemzadeh, 1999) 

 (Cooper, Edgett & Kleinschmidt, 2001) 

 (Carvalho & Rabechini Jr., 2005)   

Cooper et al. (1999) 

Otimização 

Avaliação (Sim ou Não) 

Desenvolvimento de novos produtos 

Priorização Comitê  PMI (2013)  

 (Archer & Ghasemzadeh, 1999) 

 (Cooper, Edgett & Kleinschmidt, 2001) 

 (Carvalho & Rabechini Jr., 2005) 

 Cooper et al. (1999) 

Critérios (regulatório, mandatório) 

Desenvolvimento de novos produtos 

Tempo de 

Lançamento 

Desenvolvimento de novos produtos  Oliveira & Rozenfeld (2011) 

 Cooper et al. 1998), 



   80 

 

  

Nós Sub-nós Autores 

Viabilização  (Cooper & Edgett, 2001) 
Estratégia 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

Os sub-nós foram transformados em conjuntos de dados e necessitaram de uma 

sistemática que determinou o intervalo e o número de classes utilizadas no momento da análise 

dos dados, conforme Tabela 3 abaixo:  

Tabela 3 – Tabela de normalização do intervalo x frequência 

 

Classe (s) Intervalo (%) Frequência Aderência aos sub-nós 

Classe_1 0 <= 40 Baixa Baixa 

Classe_2 41 >= 70 Média Média 

Classe_3 71 >= 100 Alta Alta 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

Portanto para realizar a análise dos dados a partir da ferramenta QSR Nvivo 2. 0, foi 

necessária a finalização da codificação de todos os documentos com buscas por Nós. Cada 

busca resultou em um documento onde ficarão registrados todos os recortes de textos 

codificados segundo aquele Nós específico. Concluída a fase de busca, todos os documentos 

foram impressos, lidos, e novamente analisados.  

3.2.8 Relatório final 

Os resultados discutidos, conforme análises de dados foram mostrados por meio de 

tabelas de referência cruzada ou tabelas representativas que evidenciarão a relação entre as 

variáveis consideradas neste estudo. Os resultados discutidos juntamente com a conclusão e 

com as recomendações, foram apresentados em um relatório final.  

3.3 LIMITAÇÕES DA METODOLOGIA 

Yin (2010) defende que em determinados estudos de casos, a generalização de um caso 

particular para uma proposição teórica não deve ser perseguida pelo cientista. Neste estudo, não 

se limitou o número de casos a apenas um caso único, mas se estudou três casos, porém 
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limitados em operadoras de telecomunicações de telefonia fixa e móvel brasileiras. Assim, é 

relevante notar que os casos fornecem uma base interessante e suficiente para generalizações 

teóricas e mesmo implicações para estudos em outros setores, porém detidas no universo do 

setor das operadoras de telecomunicações brasileiro.  

Este alcance da pesquisa é limitado do ponto de vista qualitativo, mas tem um valor 

intrínseco para a ciência ao confirmar ou não o que pode ser considerado uma proposta forte de 

investigação sobre o gerenciamento de portfólio de desenvolvimento de novos produtos em 

operadoras de telecomunicações de telefonia fixa e móvel brasileiras.  

Por se tratar de uma pesquisa com um caráter predominantemente qualitativo, não foi 

seguida uma lógica de amostragem para seleção dos respondentes, à semelhança do que 

acontece com trabalhos de pesquisa quantitativos e positivistas; no entanto, foram realizadas 

entrevistas com 2 (dois) profissionais das 3 (três) organizações estudadas. Naturalmente que, 

ter mais profissionais entrevistados aumentaria a possibilidade de generalização, mas 

considerou-se que este número de entrevistados foi razoável em se tratando de uma pesquisa 

qualitativa.  

Do ponto de vista da ferramenta computacional Qualitative Solutions Research Nvivo 2.0 

(QSR), utilizada para análise quantitativa de dados, possui uma limitação que a impossibilita 

de analisar documentos com dados quantitativos. 
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4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

4.1 ANÁLISE DAS PROPOSIÇÕES 

Foi realizada a análise de cada proposição conforme estipulado no capítulo 3. As 

proposições, suas descrições, questões relativas a cada uma delas feitas aos entrevistados, 

documentos e arquivos utilizados na análise encontram-se descritos na Figura 34 no Apêndice 

C. 

4.1.1 Proposição 1 – Verificação do processo de identificação de projetos podem 

influenciar no DNP 

Com base no referencial teórico, foi elaborada a seguinte proposição 1: Verificação do 

processo de identificação de projetos podem influenciar no DNP. A proposição 1 teve como 

objetivo analisar se a organização possuía práticas de identificação de projetos no 

gerenciamento de portfólio que influenciam no desenvolvimento de novos produtos. A questão 

1 foi elaborada para identificar uma parte dessa verificação, pois considera se cada empresa 

possui um processo de identificação de projetos ou demandas, baseados na aplicação de 

critérios que se relacionam com a estratégia da empresa. 

Sob este aspecto, o entrevistado_1 apontou critérios utilizados para identificar projetos, 

porém deixou explícito que se trata de critérios alinhados com a meta do presidente 

particularmente. O entrevistado_2 apontou critérios para identificar projetos baseados no 

alinhamento estratégico e no benefício financeiro, o que mostra uma relativa maturidade da 

organização relatada. O entrevistado_3 apesar de não descrever os critérios utilizados para 

identificar os projetos garantiu que estão aderentes com a estratégia da organização. O 

entrevistado_4 apontou critérios para identificar projetos, porém não clarificou se estão 

alinhados com a estratégia da organização. Lembrando que tanto o entrevistado_1 como o 

entrevistado_4 são colaboradores na mesma organização entrevistada. O entrevistado_5 

apontou critérios para identificar projetos baseados no alinhamento estratégico. Lembrando que 

tanto o entrevistado_5 como o entrevistado_3 são colaboradores na mesma organização 

entrevistada. Por conseguinte, o entrevistado_6 apontou os critérios para identificar projetos 
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baseados no alinhamento estratégico e no benefício financeiro de uma forma diferenciada do 

entrevistado_2, mas conseguiu transmitir a mesma informação, lembrando que tanto o 

entrevistado_6 como o entrevistado_2 são colaboradores na mesma organização entrevistada. 

É possível observar o primeiro ponto da análise, baseada nas respostas da questão1. O 

entrevistado_3 e o entrevistado_5 apontaram um processo formal de identificação de projetos 

ou demandas que aplica critérios alinhados com a estratégia da corporação. O entrevistado_2 e 

o entrevistado_6 apontaram um processo formal de identificação de projetos ou demandas que 

aplica critérios alinhados com a estratégia da corporação. O entrevistado_1 e o entrevistado_4 

apontaram um processo formal de identificação de projetos ou demandas que aplica critérios 

que não estão alinhados com a estratégia da corporação. 

A síntese das respostas da questão 1 e sua aderência à proposição 1 são mostradas na 

Figura 23 e serão analisadas a seguir.  

Figura 23 – Síntese das respostas à questão 1 

 

Entrevistados Respostas da questão 1 Aderência à 

proposição 1 

(Sim ou Não) 

Entrevistado_1 

Os critérios estão alinhados com as seguintes metas dos executivos à saber: 

Eficiência operacional (VP de TI) 

Aumento de base (VP de MKT) 

Redução de despesas com o cliente (COPS – customer operations) 

Garantia de resultados (VP financeiro) 

Não 

Entrevistado_2 Para identificar uma demanda de novos produtos são utilizados os critérios de 

alinhamento junto ao plano estratégico da empresa e o benefício financeiro. 

Sobre o alinhamento estratégico, está empresa trabalha para consolidar seu 

posicionamento como uma empresa de Telco digital, utilizando produtos 

específicos para as cidades, como soluções de tecnologia e modernização dos 

serviços públicos; Projeto de desenvolvimento de veículos conectados; 

Serviços digitais para a sociedade (mídiaservices) e melhoria no acesso à 

educação privilegiando aplicativos de entretenimento. Benefício financeiro 

utiliza-se análise de business plan, plano de custos e receitas por meio do qual 

a extensão e o valor dos produtos do projeto são estimados. Se faz necessário 

avaliar se os benefícios líquidos do projeto se serão sustentáveis ao longo do 

ciclo de vida do produto implantado, pois os projetos são escolhidos utilizando 

os recursos de forma mais eficaz. 

 

Sim 

Entrevistado_3 Todos os projetos, em sua fase de Demanda (após ter sido identificado o 

esforço, custo e prazo), são avaliados o quanto ele está aderente e sincronizado 

com a estratégia da empresa. Até mesmo os projetos que são em caráter 

regulatórios, são analisados o seu impacto nas estratégias da empresa. 

 

Sim 

Entrevistado_4 Iniciativas/Demandas surgem por distintos canais e impulsionadas por 

necessidades diversas, como por exemplo, mas não se limitando apenas à: a) 

Não 
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Atendimento a agências regulatórias; b) Inovação com desenvolvimento de 

novos produtos ou serviços; c) melhora operacional / evolução tecnológica; d) 

Competitividade externa; e) Manutenção evolutiva; f) etc. 

Entrevistado_5 Verificação de acordo com o alinhamento estratégico da empresa. Prioridade 

da alta direção. Urgência para ganhos no mercado, apoiado pelo benefício 

financeiro. Classificado em quatro critérios: crescimento; serviços e 

experiência do cliente; inovação em novos negócios e base estratégica. 

Sim 

Entrevistado_6 Os critérios utilizados eram o alinhamento com a estratégia corporativa (pilares 

estratégicos, com respectivos pesos). E em seguida os projetos eram 

classificados por metas financeiras (ROI ou redução de custos- melhoria de 

rentabilidade). Pilares estratégicos: 

 Satisfação do Cliente (ISC); 

 Eficiência operacional 

 Qualidade de serviços 

 Posicionamento no mercado 

Esses critérios são corporativos e distribuídos matricialmente em toda a 

empresa. 

Sim 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

Sob a mesma proposição faz-se necessário aplicara questão 2  para complementar a 

análise. A questão 2 verifica as características dos projetos de desenvolvimento de novos 

produtos durante a identificação no gerenciamento de portfólio. 

Sob este aspecto, o entrevistado_1 apontou que os novos produtos são identificados por 

meio da demanda externa. O entrevistado_2 apontou que os novos produtos são identificados 

por meio de demandas externas, reposicionamento de mercado e inovação de produto. O 

entrevistado_3 apontou que todo o projeto ou demanda é classificado como um produto novo e 

inovador. O entrevistado_4 apontou uma resposta sem clareza e ligação com a questão 2. O 

entrevistado_5 apontou que os novos produtos são identificados como melhorias contínuas e 

reposicionamento do mercado. O entrevistado_6 apontou que os novos produtos são 

identificados como demandas externas e reposicionamento de mercado. 

É possível observar um segundo ponto para realizar a análise, baseada nas respostas da 

questão 2. Oentrevistado_3 e o entrevistado_5 identificaram seus projetos de desenvolvimento 

de produtos como inovador, melhorias contínuas e reposicionamento do mercado. O 

entrevistado_2 e o entrevistado_6 identificaram seus projetos de desenvolvimento de novos 

produtos como demandas externas, reposicionamento de mercado.O entrevistado_1 e o 

entrevistado_4 identificaram seus projetos de desenvolvimento de produtos como demanda 



   85 

 

  

externa em uma das respostas, porém a segunda resposta não foi suficiente elucidativa para 

caracterizar o novo produto. 

A síntese das respostas da questão 2 e sua aderência à proposição 1 são mostradas na 

Figura 24 abaixo e serão analisadas a seguir. 

Figura 24 – Síntese das respostas à questão 2 

 

Entrevistados Respostas da questão 2 Aderência à 

proposição 1 

(Sim ou Não) 

Entrevistado_1 

Reposicionamento de mercado (projetos Prip e Omega). Demanda externa para 

se posicionar frente a concorrência, lançamento de produtos novos para a 

empresa, mas que já existiam no mercado. 
Sim 

Entrevistado_2 
Para identificar um projeto de novos produtos consideramos as demandas 

externas, reposicionamento de mercado e inovação de produto. As demandas 

externas são caracterizadas por desenvolvimento de produtos baseado em 

questões governamentais ou regulatórias, pois pode influenciar desenhos de 

produtos e uma decisão de investimento. A respeito do reposicionamento de 

mercado nossa empresa procura desenvolver um produto competitivo e eficaz 

que atinja o menor tempo de lançamento, dentro dos pilares estratégicos, 

atendendo as expectativas dos clientes finais. A inovação de produto influencia 

na mudança de estilo e comportamento do consumidor, portanto nossa empresa 

visa oferecer serviços que facilitem a vida dos consumidores, tais como: 

plataformas digitais para acesso à jornais, revistas, etc.; entretenimento e 

educação. 

Sim 

Entrevistado_3 Todo o projeto que é classificado como Inovação, o mesmo passa antes por 

uma área (Diretoria) de Inovação, pois esta área consegue visualizar e uma 

matriz com correlação dos projetos e suas estratégias. Isto faz criar uma 

sinergia em alguns projetos e até mesmo conseguir inovar digamos assim “mais 

rápido” devido a visibilidade do todo. 

 

Sim 

Entrevistado_4 As experiências que vivencie com adoção da metodologia de Gestão de 

Portfólio em empresas nacionais e multinacionais de grande porte dos setores 

de seguros e telecomunicações focavam no controle do trinômio: Gestão de 

Riscos, Gestão de Recursos, Alinhamento estratégico. Pode variar de apenas 

uma lista simples de iniciativas, em uma planilha Excel – por exemplo, com 

informações essenciais para tomada de decisão de um grupo de executivos até 

um processo suportado por profissionais qualificados (Escritório de Projetos, 

Gestores de Portfólio) com ferramentas robustas para gestão de portfólio 

integradas aos sistemas da empresa (SAP, Oracle, etc.). 

Não 

Entrevistado_5 
Houve uma demanda inovadora que classificou o novo produto, trazidos por 

parceiros fora do Brasil, que gerou uma exclusividade no mercado brasileiro 

durante 5 anos. Realizar benchmarketing de produtos lançados pelos 

concorrentes e implementar melhorias contínuas 

Sim 

Entrevistado_6 
Para novos produtos, considerava-se a pesquisa de mercado de operadoras do 

exterior, novos produtos trazidos por parceiros externos e por último a evolução 

do mercado brasileiro observando marcos jurídicos e regulatórios, além 

aumento de rentabilidade em cima da base de clientes. Outra situação de novos 

produtos, considera a melhoria de produtos com base nas reclamações de 

clientes, TAC (termo de ajuste de conduta) e sugestões das áreas técnicas de IT 

e rede. (Demanda interna). Última situação, reposicionamento do mercado, por 

Sim 
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exemplo ligação ilimitada para on-net fixo móvel. 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

Para embasar a análise da proposição 1, foi utilizado oNvivo 2.0 com a estruturação do 

Nó Identificação de Projetos e respectivos sub-nós. O gráfico apresentado na Figura 25 

representa a codificação manual que consiste na unidade de textos do nó selecionado. Os sub-

nós foram estruturados para abranger as respostas das questões 1 e 2. 

Figura 25 – Gráfico de frequência para o nó identificação de projetos por entrevistados 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Assim por meio da Figura 25 verifica-se à frequência das respostas conforme 

entrevistado_1 que apontam uma relação fraca ao sub-nós e na adesão às práticas de 

identificação de projetos de desenvolvimento de novos produtos. As respostas doentrevistado_2 

apontam uma relação altaao sub-nós e na adesão às práticas de identificação de projetos de 

desenvolvimento de novos produtos. As respostas do entrevistado_3 apontam uma relação 

média ao sub-nós e na adesão às práticas de identificação de projetos de desenvolvimento de 

novos produtos. As respostas do entrevistado_4 apontam uma relação fraca ao sub-nós e na 

adesão às práticas de identificação de projetos de desenvolvimento de novos produtos. As 

respostas do entrevistado_5 apontam uma relação média ao sub-nós e na adesão às práticas de 

identificação de projetos de desenvolvimento de novos produtos.As respostas do entrevistado_6 
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apontam uma relação média ao sub-nós e na adesão às práticas de identificação de projetos de 

desenvolvimento de novos produtos. 

4.1.2 Proposição 2 – Verificação dos processos de seleção e priorização de projetos 

para otimização de recursos 

Com base no referencial teórico deste estudo, tabela 11 delineada na metodologia, foi 

elaborada a seguinte proposição 2: Verificação dos processos de seleção e priorização de 

projetos para otimização de recursos. A proposição 2 teve como objetivo analisar se a 

organização seleciona e prioriza projetos alinhados com a estratégia otimizando assim os 

recursos para ao desenvolvimento de novos produtos. A questão 3 foi elaborada para identificar 

uma parte dessa verificação, pois considera se cada empresa possui um processo de seleção de 

projeto de desenvolvimento de novo produto considerando o plano estratégico e a otimização 

dos recursos disponíveis. 

Sob este aspecto, o entrevistado_1 apontou que há um processo de seleção de projetos de 

desenvolvimentos de novos produtos, porémnão está alinhado ao plano estratégico e sim à meta 

dos executivos, não deixando explícito a questão da otimização de recursos. O entrevistado_2 

apontou que há um processo de seleção de projetos de desenvolvimento de novos produtos 

alinhado com o plano estratégico visando otimizar os recursos. O entrevistado_3 apontou que 

há um processo de seleção de projetos de desenvolvimento de novos produtos alinhado com o 

plano estratégico visando otimizar os recursos. O entrevistado_4 apontou que há um processo 

de seleção de projetos de desenvolvimentos de novos produtos, não explicitou o alinhamento 

com o plano estratégico, não deixando explícito a questão da otimização de recursos. 

Lembrando que tanto o entrevistado_1 como o entrevistado_4 são colaboradores na mesma 

organização entrevistada. O entrevistado_5 apontou que há um processo de seleção de projetos 

de desenvolvimento de novos produtos alinhado com o plano estratégico visando otimizar os 

recursos. Lembrando que tanto o entrevistado_5 como o entrevistado_3 são colaboradores na 

mesma organização entrevistada. Por conseguinte, o entrevistado_6 apontou que há um 

processo de seleção de projetos de desenvolvimento de novos produtos alinhado com o plano 

estratégico visando otimizar os recursos. Lembrando que tanto o entrevistado_6 como o 

entrevistado_2 são colaboradores na mesma organização entrevistada. 
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É possível observar o primeiro ponto para realizar a análise sobre a proposição 2, baseada 

nas respostas da questão 3. Oentrevistado_3 e o entrevistado_5 apontaram um processo formal 

de seleção de projetos para desenvolvimento de novo produtos alinhado com o plano estratégico 

para otimização de recursos. O entrevistado_2 e entrevistado_6 apontaram  um processo formal 

de seleção de projetos para desenvolvimento de novo produtos alinhado com o plano estratégico 

para otimização de recursos. O entrevistado_1 e entrevistado_4 apontaram um processo formal 

de seleção de projetos para desenvolvimento de novo produtos não mencionando o alinhamento 

com o plano estratégico e nem a otimização de recursos. 

A síntese das respostas da questão 3 e sua aderência à proposição 1 são mostradas na 

Figura 26 abaixo e serão analisadas a seguir.  

Figura 26 – Síntese das respostas à questão 3 

 

Entrevistados Respostas da questão 3 Aderência à 

proposição 2 

(Sim ou Não) 

Entrevistado_1 

Não, pois os projetos que são importantes para a empresa e que garantem o 

alinhamento estratégico, nem sempre estão alinhados com a meta dos 

executivos. Portanto a seleção de novos produtos considera a meta dos 

executivos e não o alinhamento estratégico. Obs.: o Alinhamento estratégico é 

definido pela Holding no exterior, indo de encontro com as metas dos 

executivos brasileiros 

Sim 

Entrevistado_2 
Sim, o plano estratégico deve reger o desenvolvimento de novos produtos, 

utilizando a otimização dos recursos disponíveis. A equipe de MKT, logo após 

a pesquisa de mercado, sempre escolhe um desenho do ciclo do produto 

eficiente, atingindo os objetivos do plano estratégico com a melhor relação 

custo-benefício e de melhoria contínua. A seleção de projetos de 

desenvolvimento de novo produto considera os pilares estratégicos 

(crescimento, satisfação do cliente, inovação tecnológica e financeiro). 

Sim 

Entrevistado_3 Sim, pois todo novo produto que qualquer área apresente, faz-se necessário 

identificar em qual das estratégias ele se enquadra, e o quanto ele trará de 

benefício (que imagem, lucro e outros) para a empresa. 

 

Sim 

Entrevistado_4 Para um controle eficaz dos investimentos necessários, recursos envolvidos, 

benefícios esperados, riscos em fazer e riscos em não fazer e, alinhamento / 

comunicação, faz-se necessário a adoção de uma metodologia para gestão e 

manutenção do portfólio de iniciativas, geralmente chamada: Gestão de 

Portfolio.  

Sim 

Entrevistado_5 Sim. Critérios são: viabilidade técnica, viabilidade financeiro e tempo 

(reduzindo assim o escopo). Respeitando os pilares estratégicos (crescimento, 

inovação e compromisso com a qualidade). A área de desenvolvimento com 

base na estimativa otimiza o recurso financeiros, reduz o prazo (fora da área 

de demanda). 

Sim 

Entrevistado_6 
Sim, pois são executados prioritariamente os projetos de desenvolvimento de 

novos produtos que estão alinhados com a estratégia. E caso haja recursos 

disponíveis ainda, ocorre uma negociação entre as áreas para viabilizar o 

Sim 



   89 

 

  

restante dos projetos. 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

Sobre a mesma proposição faz-se necessário aplicar a questão 4  para complementar a 

análise. A questão 4 verifica se uma nova avaliação para seleção do portfólio é realizada, 

quando um projeto deixa um estágio e entra em outro, a fim de garantir o alinhamento 

estratégico e a otimização dos recursos frente às mudanças corporativas. 

Sob este aspecto, o entrevistado_1 apontou que há um processo recorrente de avaliação 

do portfólio mediante reação do mercado, porém essa ação está desalinhada com a estratégia 

corporativa. O entrevistado_2 apontou que há um processo de avaliação do portfólio, porém 

essa ocorre mediante mudança e alinhamento com a estratégia corporativa. O entrevistado_3 

apontou que não há um processo de avaliação do portfólio. O entrevistado_4 há um processo 

recorrente de avaliação do portfólio mediante reação do mercado, porém não explicitou se esta 

ação possui um alinhamento com o plano estratégico. Lembrando que tanto o entrevistado_1 

como o entrevistado_4 são colaboradores na mesma organização entrevistada. O entrevistado_5 

apontou que não há um processo de avaliação do portfólio. Lembrando que tanto o 

entrevistado_5 como o entrevistado_3 são colaboradores na mesma organização entrevistada. 

Por conseguinte, o entrevistado_6 apontou que há um processo de avaliação do portfólio, porém 

essa ocorre mediante mudança e alinhamento com a estratégia corporativa. Lembrando que 

tanto o entrevistado_6 como o entrevistado_2 são colaboradores na mesma organização 

entrevistada. 

É possível observar o segundo ponto para realizar a análise da proposição 2, baseada nas 

respostas da questão 4. Oentrevistado_3 e o entrevistado_5 apontaram que não existe um 

processo formal de avaliação de portfólio de projetos que inclua o desenvolvimento de novo 

produtos. O entrevistado_2 e o entrevistado_6 apontaram que não existe um processo formal 

de avaliação de portfólio de projetos que inclua o desenvolvimento de novo produtos alinhado 

com o plano estratégico. O entrevistado_1 e o entrevistado_4 apontaram um processo formal 

de avaliação de portfólio de projetos que inclui o desenvolvimento de novo produtos, porém 

que não está alinhado com o plano estratégico. 
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A síntese das respostas da questão 4 e sua aderência à proposição 2 são mostradas na 

Figura 27 abaixo e serão analisadas a seguir. 

Figura 27 – Síntese das respostas à questão 4 

 

Entrevistados Respostas da questão 4 Aderência à 

proposição 2 

(Sim ou Não) 

Entrevistado_1 

A estratégia corporativa definida pela holding não é seguida à risca, portanto 

bimestralmente ou trimestralmente há uma avaliação para seleção dos 

portfólios mediante reação do mercado e cobrança dos acionistas. 
Não 

Entrevistado_2 
Caso haja mudança no plano estratégico anual, deve-se reclassificar os projetos 

de novos produtos para que estejam alinhados ao novo plano. A cada semestre, 

analisa-se como o produto reagiu no mercado e se o produto está aderente ao 

portfólio de cada segmento. O portfólio é dividido em segmentos de atuação 

tais como: Governo, Industria-Comercio e serviços. Ainda há distinção entre o 

grupo de Pessoas Físicas e Pessoa Jurídica. Dentre a tipificação, entre Grupo 

de grandes empresas e governo, Top Vip PMEs, PMEs e Massivo. 

Sim 

Entrevistado_3 Atualmente não existe esta avaliação. Estão sendo criados indicadores para 

procurar identificar isso, porém ainda não existem tais. 
Não 

Entrevistado_4 Cabe ressaltar que as experiências que tive mostraram que: 30-50% do que foi 

aprovado como portfolio inicial (exercício feito geralmente no último trimestre 

do ano anterior) não eram executadas ou sofriam grandes adaptações e que, 

cerca de 20-30% de iniciativas aprovadas e executadas durante o ano eram 

iniciativas emergentes (surgiam no próprio ano). Uma boa metodologia de 

Gestão de Portfolio deve considerar estas nuances e gerar informações 

necessárias para subsidiar a tomada de decisão (Aprovações, Cancelamentos, 

Suspensões) de iniciativas mantendo o melhor equilíbrio no trinômio acima 

mencionado. 

Não 

Entrevistado_5 Avaliação durante a seleção não é tão madura, ou seja, as demandas entram e 

são realizadas. Mesmo que critérios de seleção sejam corretamente aplicados. 

A carteira tem 160 demandas (tentativa de reduzir). 

Não 

Entrevistado_6 Não, uma nova avaliação da seleção só é feita caso a estratégia da empresa 

mude. O Plano estratégico é elaborado para 5 anos, e anualmente são revisadas 

as metas anuais. Não há mudança drásticas no plano, e sim apenas pequenos 

ajustes na estratégia. 

Não 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Sobre a mesma proposição faz-se necessário aplicar a questão 5 para complementar a 

análise. A questão 5 identifica o processo formal de priorização de projeto por meio de critérios 

de pontuação para realização do portfólio completo. 

Sob este aspecto, o entrevistado_1 apontou que há um processo formal de priorização de 

projetos que utiliza critérios de pontuação para sua formação. O entrevistado_2 apontou que há 

um processo formal de priorização de projetos que utiliza critérios de pontuação para sua 
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formação. O entrevistado_3 apontou que há um processo formal de priorização de projetos que 

utiliza critérios de pontuação para sua formação. O entrevistado_4 não explicitou se há um 

processo formal de priorização, porém existem critérios de pontuação para o portfólio. 

Lembrando que tanto o entrevistado_1 como o entrevistado_4 são colaboradores na mesma 

organização entrevistada. O entrevistado_5 apontou que há um processo formal de priorização 

de projetos que utiliza critérios de pontuação para sua formação. Lembrando que tanto o 

entrevistado_5 como o entrevistado_3 são colaboradores na mesma organização entrevistada. 

Por conseguinte, o entrevistado_6 apontou que há um processo formal de priorização de 

projetos que utiliza critérios de pontuação para sua formação. Lembrando que tanto o 

entrevistado_6 como o entrevistado_2 são colaboradores na mesma organização entrevistada. 

É possível observar o terceiro ponto para realizar a análise da proposição 2, baseada nas 

respostas da questão 5. O entrevistado_3 e o entrevistado_5 apontaram um processo formal de 

priorização de projetos que utiliza critérios de pontuação para sua formação. O entrevistado_2 

e o entrevistado_6 apontaram um processo formal de priorização de projetos que utiliza critérios 

de pontuação para sua formação. O entrevistado_1 e o entrevistado_4 apontaram um processo 

formal de priorização de projetos que utiliza critérios de pontuação para sua formação, 

entretanto o entrevistado_4 não explicitou essa informação. 

A síntese das respostas da questão 5 e sua aderência à proposição 2 são mostradas na 

Figura 28 abaixo e serão analisadas a seguir. 

 

Figura 28 – Síntese das respostas à questão 5 

 

Entrevistados Respostas da questão 5 Aderência à 

proposição 2 

(Sim ou Não) 

Entrevistado_1 

É realizado um comitê para priorização dos projetos baseado nos seguintes 

critérios de pontuação. Maior peso para o menor: Geração de receita; Redução 

de custos; Facilidade de entrega; Tempo mínimo de desenvolvimento para 

lançamento do projeto (menos esforço de TI). 

Sim 

Entrevistado_2 
É realizado um comitê para priorização dos projetos baseado nos seguintes 

critérios de pontuação. Maior peso para o menor. Projetos que atendam 

demandas regulatórias; Solicitação da presidência; Posicionamento do 

Mercado; Inovação digital 

Sim 

Entrevistado_3 Sim, pois a priorização dos projetos é feita com base se o mesmo é 1º. 

Regulatório, 2º mandatório, 3º Estratégico e 4º Tático. 
Sim 

Entrevistado_4 As informações utilizadas para identificação, categorização, classificação, 

priorização, balanceamento, aprovação e controle da execução de iniciativas 

Sim 
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mudam de empresa para empresa dependendo basicamente do: seu nível de 

maturidade de adoção da metodologia (1), cultura de governança corporativa 

empresa, extensão da adoção da gestão de portfólio (Regional ou Global?; 

Departamental ou Corporativo?; CAPEX, OPEX ou ambos?, etc.), patrocínio 

e engajamento dos executivos e complexidade dos produtos / serviços 

desenvolvidos. 

Entrevistado_5 Critérios de priorização: Regulatório ou mandatório; Retorno financeiro maior 

que investimento; Rating (pontua de acordo com impacto no negócio, cliente, 

priorização e presidente); DNA futuramente (alinhamento estratégico, análise 

financeira, gravidade, urgência, tendência e complexidade da solução). 

Sim 

Entrevistado_6 É realizado um comitê para priorização dos projetos baseado nos seguintes 

critérios de pontuação. Maior peso para o menor: satisfação do cliente; Projetos 

que atendam demandas regulatórias; Solicitação da presidência; 

Posicionamento do Mercado; Inovação digital – novos canais. 

Sim 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

Para embasar a análise da proposição 2, foi utilizado o Nvivo 2.0 com a estruturação do 

Nó Seleção de Projetos e respectivos sub-nós. O gráfico apresentado na Figura 29 representa 

a codificação manual que consiste na unidade de textos do nó selecionado. Os sub-nós foram 

estruturados para abranger as respostas das questões 3 e 4. 

Figura 29 – Gráfico de frequência para o nó seleção de projetos por entrevistados 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

Assim por meio da Figura 29 verifica-se à frequência das respostas conforme 

entrevistado_1 que apontam uma relação fraca ao sub-nós ena adesão às práticas de seleção de 

projetos de desenvolvimento de novos produtos. As respostas doentrevistado_2 apontam uma 
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relação média nao sub-nós e na adesão às práticas de seleção de projetos de desenvolvimento 

de novos produtos. As respostas do entrevistado_3 apontam uma relação fraca ao sub-nós e na 

adesão às práticas de seleção de projetos de desenvolvimento de novos produtos. As respostas 

do entrevistado_4 apontam uma relação fraca ao sub-nós e naadesão às práticas de seleção de 

projetos de desenvolvimento de novos produtos. As respostas do entrevistado_5apontam uma 

relação média ao sub-nós e na adesão às práticas de seleção de projetos de desenvolvimento de 

novos produtos.As respostas do entrevistado_6 apontam uma relação fraca ao sub-nós e na 

adesão às práticas de seleção de projetos de desenvolvimento de novos produtos.  

Para complementar o embasamento a análise sobre a proposição 2, foi utilizado o Nvivo 

2.0 com a estruturação do Nó Priorização de Projetos e respectivos sub-nós. O gráfico 

apresentado na Figura 30 representa a codificação manual que consiste na unidade de textos do 

nó selecionado. Os sub-nós foram estruturados para abranger as respostas da questão 5. 

 

 

Figura 30 – Gráfico de frequência para o nó priorização de projetos por entrevistados 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Assim por meio da Figura 30 verifica-se à frequência das respostas conforme 

entrevistado_1 que apontam uma relação fraca ao sub-nós e na adesão às práticas de priorização 

de projetos de desenvolvimento de novos produtos. As respostas doentrevistado_2 apontam 

uma relação média ao sub-nós e na adesão às práticas de priorização de projetos de 
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desenvolvimento de novos produtos. As respostas do entrevistado_3 apontam uma relação 

média ao sub-nós e na adesão às práticas de priorização de projetos de desenvolvimento de 

novos produtos. As respostas do entrevistado_4 apontam uma relação fraca na adesão às 

práticas de priorização de projetos de desenvolvimento de novos produtos. As respostas do 

entrevistado_5 apontam uma relação alta ao sub-nós ena adesão às práticas de priorização de 

projetos de desenvolvimento de novos produtos. As respostas do entrevistado_6 apontam uma 

relação alta ao sub-nós ena adesão às práticas de priorização de projetos de desenvolvimento 

de novos produtos. 

4.1.3 Proposição 3 – Verificação do gerenciamento de portfólio em andamento em 

relação ao tempo de lançamento do produto conforme demanda do mercado 

Com base no referencial teórico deste estudo, vide tabela 11 delineada na metodologia, 

foi elaborada a seguinte proposição 3: Verificação do gerenciamento de portfólio em andamento 

em relação ao tempo de lançamento do produto conforme demanda do mercado. A proposição 

3 teve como objetivo verificar se o gerenciamento de portfólio de desenvolvimento de novos 

produtos acompanha o tempo de lançamento dos produtos conforme a demanda do mercado. A 

questão 6 foi elaborada para verificar se o gerenciamento de portfólio de desenvolvimento de 

novos produtos contribui com o lançamento rápido do produto, conforme demanda do mercado. 

Sob este aspecto, o entrevistado_1 apontou que o gerenciamento de portfólio de 

desenvolvimentos de novos produtos não contribui para o tempo de lançamento dos produtos. 

O entrevistado_2 apontou que o gerenciamento de portfólio de desenvolvimentos de novos 

produtos contribui estrategicamente para o tempo de lançamento dos produtos. O 

entrevistado_3 apontou que o gerenciamento de portfólio de desenvolvimentos de novos 

produtos contribui estrategicamente para o tempo de lançamento dos produtos. O 

entrevistado_4 apontou que o gerenciamento de portfólio de desenvolvimentos de novos 

produtos não contribui para o lançamento dos produtos. Lembrando que tanto o entrevistado_1 

como o entrevistado_4 são colaboradores na mesma organização entrevistada. O entrevistado_5 

apontou que o gerenciamento de portfólio de desenvolvimentos de novos produtos contribui 

estrategicamente para o tempo de lançamento dos produtos. Lembrando que tanto o 

entrevistado_5 como o entrevistado_3 são colaboradores na mesma organização entrevistada. 

Por conseguinte, o entrevistado_6 apontou que o gerenciamento de portfólio de 
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desenvolvimentos de novos produtos contribui estrategicamente para o tempo de lançamento 

dos produtos. Lembrando que tanto o entrevistado_6 como o entrevistado_2 são colaboradores 

na mesma organização entrevistada. 

É possível observar o ponto único para realizar a análise da proposição 3, baseada nas 

respostas da questão 6. O entrevistado_3 e o entrevistado_5 reconhecem que o gerenciamento 

de portfólio de desenvolvimentos de novos produtos contribui estrategicamente para o tempo 

de lançamento dos produtos.O entrevistado_2 e o entrevistado_6 reconhecem que o 

gerenciamento de portfólio de desenvolvimentos de novos produtos contribui estrategicamente 

para o tempo de lançamento dos produtos. O entrevistado_1 e o entrevistado_4 não reconhecem 

que o gerenciamento de portfólio de desenvolvimentos de novos produtos contribui 

estrategicamente para o tempo de lançamento dos produtos. 

A síntese das respostas da questão 6 e sua aderência à proposição 3 são mostradas na 

Figura 31 abaixo e serão analisadas a seguir.  

Figura 31 – Síntese das respostas à questão 6 

 

Entrevistados Respostas da questão 6 Aderência à 

proposição 3 

(Sim ou Não) 

Entrevistado_1 

Se a necessidade do desenvolvimento for de baixa complexidade ou esforço o 

gerenciamento de portfólio considera e lança rapidamente o produto mercado. 

Caso contrário o gerenciamento de portfólio não contribui com nada. 
Não 

Entrevistado_2 
O lançamento de produtos não costuma ser rápido dentro desta empresa, mas 

tem se notado que quando se trabalha com portfolios estruturados, inserindo os 

projetos de novos produtos nos programas corretos, chega-se à inteligência de 

negócio com mais precisão, pois pode-se avaliar o grau em que um projeto 

gerará receita suficiente para cumprir com suas obrigações financeiras, 

incentivos de crescimento de lucro e satisfação dos acionistas e consumidores. 

Sim 

Entrevistado_3 
Atualmente para os Projetos de TI, são analisados dos portfólios de projetos, 

os Táticos (Regulatórios, obrigatórios, erros operacionais e outros) e os 

Estratégicos. Nestes portfólios são acompanhados 2 indicadores, sendo: 

Projetos em Situação (de Atraso): Projetos ativos em situação de atraso 

comparado com o Baseline, ou seja, projetos cujo as atividades do cronograma 

estejam atrasadas em mais de 5% do planejado, ou seja, que podem atrasar no 

prazo de entrega (aqui o leite ainda não caiu, e deve ser feito algo para ele não 

cair). Projetos Entregues: Quantidade de projetos ativos, entregues no mês 

planejado, considerando planejamento atual, ou seja, acompanhamento do 

Planejado x realizado.  

 

Sim 

Entrevistado_4 
Não afirmaria que o gerenciamento de portfólio de DNP ter por missão o 

lançamento rápido do produto / serviço de uma empresa, outrossim, que o 

lançamento seja a melhor escolha a ser feita pela empresa (dentro da lista de 

iniciativas existente) e, que seja feito da melhora forma (seguindo outras 

metodologias como, por exemplo: gestão de projetos) respeitando o tempo de 

Não 
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lançamento previamente acordado entre os envolvidos e alinhamento com o 

business case do novo produto / serviço. 

Entrevistado_5 
Às vezes, se o portfólio tem dezenas de projetos e temos demandas urgentes a 

serem lançadas no mercado. Com base na avaliação e critérios de seleção é 

possível viabilizar desenvolvimento de novos produtos. Porém a etapa de 

avaliação da empresa é imatura, e as vezes o desenvolvimento de novos 

produtos sofre concorrência com demais projetos. 

Sim 

Entrevistado_6 
Sim, a ponto de ter um fluxo de processos e projetos dedicados em estrutura 

apartada com recursos disponíveis. Com o gerenciamento de portfólio de DNP 

as melhorias são continuadas e os produtos rapidamente lançados. 

Sim 

Fonte: Elaborado pela autora 

Para embasar a análise da proposição 3, foi utilizado o Nvivo 2.0 com a estruturação do 

Nó Tempo de Lançamento dos produtos e respectivos sub-nós. O gráfico apresentado na 

Figura 32 representa a codificação manual que consiste na unidade de textos do nó selecionado. 

Os sub-nós foram estruturados para abranger as respostas da questão 6. 

Figura 32 – Gráfico de frequência para o nó tempo de lançamento dos produtos por entrevistados 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

Assim por meio da Figura 32 verifica-se à aderência das respostas conforme 

entrevistado_1 apontam uma relação fraca ao sub-nós e na adesão às práticas de seleção de 

projetos de desenvolvimento de novos produtos. O entrevistado_2 apontam uma relação alta ao 

sub-nós e na adesão às práticas de seleção de projetos de desenvolvimento de novos produtos. 

As respostas do entrevistado_3 apontam uma relação média ao sub-nós e na adesão às práticas 

de seleção de projetos de desenvolvimento de novos produtos. As respostas do entrevistado_4 
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apontam uma relação fraca ao sub-nós e na adesão às práticas de seleção de projetos de 

desenvolvimento de novos produtos. As respostas do entrevistado_5 apontam uma relação alta 

ao sub-nós e na adesão às práticas de seleção de projetos de desenvolvimento de novos 

produtos. As respostas do entrevistado_6 apontam uma relação alta ao sub-nós e na adesão às 

práticas de seleção de projetos de desenvolvimento de novos produtos. 

4.2 ANÁLISE DOS COMENTÁRIOS DOS ENTREVISTADOS 

Ao fim da entrevista foi concedida uma oportunidade aos entrevistados para relatar em 

suas impressões pessoais a respeito do tema em relação à empresa, foco da entrevista. Esses 

comentários contribuem para o resultado da análise e triangulação dos casos estudados. Segue 

abaixo os trechos evidenciados.  

A Empresa 1 apontou que as práticas no gerenciamento de portfólio influenciam e 

contribuem com o desenvolvimento de novos produtos conotado pelos trechos das respostas de 

seus entrevistados. O entrevistado_3 e o entrevistado_5 afirmaram que: 

“Hoje o processo de gerenciamento de portfólio para desenvolvimento de novos 

produtos está maduro, porém deve ter melhorias continuas para aperfeiçoar ainda mais 

o processo. ” 

“O gerenciamento de portfólio de desenvolvimento de novos produtos é 

vivenciado na prática. A empresa já está em processo de implantação de um 

gerenciamento de portfólio corporativo. Em uma empresa do grupo há alta maturidade 

em relação às demais. ” 

A Empresa 2 apontou que as práticas no gerenciamento de portfólio influenciam e 

contribuem com o desenvolvimento de novos produtos conotado pelos trechos das respostas de 

seus entrevistados. O entrevistado_2 e o entrevistado_6 afirmaram que: 

 “O gerenciamento de portfólio é essencial na empresa para aperfeiçoar o 

desenvolvimento de novos produtos e o lançamento rápido dos produtos. Pois somos 

líder na prestação de serviços e produtos nesse setor. ” 

  “Nessa empresa o gerenciamento de portfólio de desenvolvimento de novos 

produtos ajudou a atingir o grau de maturidade e metas corporativas e estratégicas. 

Motivando assim todas as áreas a seguirem o processo, gerando resultados que 

contribuem com a imagem da empresa e agregando valor a marca. ” 
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A Empresa 3 apontou que práticas no gerenciamento de portfólio não influenciam e não 

contribuem com o desenvolvimento de novos produtos conotado pelos trechos das respostas de 

seus entrevistados. O entrevistado_1 e o entrevistado_4 afirmaram que: 

“O gerenciamento de portfólio de desenvolvimento de novos produtos não 

contribui com a empresa, porque o processo não está maduro, e não há apoio 

corporativo. A todo o momento a priorização do portfólio é alterada, projetos são 

parados na metade sem gerar resultados e ganhos. ” 

“Não afirmaria que o gerenciamento de portfólio de desenvolvimento de novos 

produtos tem por missão o lançamento rápido do produto/serviço de uma empresa, 

igualmente, que o lançamento seja a melhor escolha a ser feita pela empresa (dentro da 

lista de iniciativas existente) e, que seja feito da melhora forma (seguindo outras 

metodologias como, por exemplo: gestão de projetos respeitando o tempo de 

lançamento previamente acordado entre os envolvidos e alinhamento com o business 

case do novo produto/serviço. ” 

4.3 ANÁLISE CRUZADA 

A análise cruzada dos dados conta com evidências de múltiplas fontes, no caso dessa 

dissertação, os três casos estudados. As informações serão comparadas entre si configurando-

se assim a triangulação. 

É possível por meio de uma prerrogativa sobrea proposição 1analisar se a organização 

possui práticas de identificação de projetos no gerenciamento de portfólio que influenciam no 

desenvolvimento de novos produtos. Comparativamente verificada por meio da Empresa 1 e 2 

que possuem um processo formal de identificação de projetos ou demandas e diferencia seus 

projetos de desenvolvimento de novos produtos por meio de características que os identificam. 

Em ambas as empresas é verificado a aplicação de critérios alinhados com a estratégia para 

formação do portfólio de desenvolvimento de novos produtos. Isto comprova a teoria conforme 

Crawford (2002) afirma que a identificação de projetos considera os aspectos estratégicos, 

aspectos táticos, os projetos em andamento e forma a relação inicial de projetos da carteira. 

Segundo PMI (2013) reforça a importância pela busca da eficácia no gerenciamento de projetos, 

será necessário promover o alinhamento estratégico, que pode ser atingindo através de uma 

adequada gestão da carteira (portfólio) de projetos, da implementação de uma estrutura 

apropriada (estratégica) na forma de escritórios de projeto e da construção de competências e 

de maturidade do gerenciamento de projetos em âmbito organizacional.  
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Sob o aspecto da proposição 1, as Empresas 1 e 2 incluiram o desenvolvimento de novos 

de produtos em seu gerenciamento de portfólio, alicerçado pela teoria que explana que o 

gerenciamento de portfólio seja concebido como um processo que gerencia o desempenho dos 

projetos. Também é aplicado para reunir indicadores desse portfólio e os apresentar como 

informações para apoiar a tomada de decisão de um grupo de pessoas interessadas em aumentar 

o desempenho da organização no desenvolvimento de novos produtos(Oliveira &Rozenfeld, 

2011). Contudo, a Empresa 3 apesar de possuir um processo formal de identificação de projetos 

ou demandas, não identifica os projetos de desenvolvimento de novos produtos de forma 

diferenciada, não possuindo uma direção forte e atuante no mercado em relação às seus 

produtos. Contrapondo a teoria que  afirma que o processo de gerenciamento de portfólio de 

desenvolvimento de novos produtos permite que os tomadores de decisão se movam 

logicamente no sentido de uma apreciação integrada de projetos com maior probabilidade de 

selecionar projetos, auxiliando a tomada de decisão (Archer & Ghasemzadeh, 1999). 

É possível por meio de uma prerrogativa sobre aproposição 2 analisar se a organização 

seleciona e prioriza projetos alinhados com a estratégia otimizando assim os recursos para ao 

desenvolvimento de novos produtos.É comparativamente verificada por meio da Empresa 1 e 

2 que possuem um processo formal de seleção e priorização de projetos incluindo o 

desenvolvimento de novos produtos, porém só avaliam seu portfólio com base nas mudanças 

alinhadas com a estratégia da empresa, otimizando assim seus recursos. Isto concorda com a 

afirmação de que o gerenciamento de portfólio de desenvolvimeno de novos produtos refere-se 

à seleção e ao apoio a investimentos de projetos ou investimentos do programa que são guiados 

pelo plano estratégico da organização e pelos recursos disponíveis (PMI, 2013). Segundo 

Carvalho &Rabechini Jr. (2005) quando se torna necessário para a estratégia organizacional 

administrar vários projetos, os executivos querem saber qual projeto é prioridade e como alocar 

recursos com eficiência e para tomar essas decisões é necessário a análise de um conjunto de 

projetos, realizadas pelo gerenciamento do portfólio da empresa. 

Contudo, considerando a proposição 2, a Empresa 3 possui um processo formal de seleção 

e priorização de projetos, porém avaliaseu portfólio recorrentemente sem considerar as 

mudanças com base na estratégia sem otimização dos recursos. Contrapondo a teoria que afirma 

que o gerenciamento de portfólio de desenvolvimento de novos produtos como uma dinâmica 
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de processo de decisões, em que a coleção de projetos de novo produto da organização é 

constantemente atualizada e revisada. Neste processo, novos projetos podem ser acelerados, 

rescindidos ou priorizados; e os recursos são alocados e realocados para os projetos ativos 

(Cooper et al. 1999). Conforme Archer & Gasemzadeh(1999) a estratégia de uma organização 

é base do gerenciamento de portfólio de DNP e deve ser definida antes da seleção do portfólio 

de desenvolvimento de novos produtos. 

Sob o aspecto da proposição 2, as Empresa 1, 2 e 3 não praticam de forma constante a 

avaliação do portfólio de projetos que inclui o desenvolvimento de novos produtos, mas 

poderiam fazê-lo seguindo a metodologia para mostrar o processo de seleção de carteira por 

meio do uso de técnicas de avaliação de projetos numa programação estabelecida em três fases: 

considerações estratégicas, avaliação individual de projetos e seleção da carteira (Archer & 

Ghasemzadeh, 1999). 

É possível por meio de uma prerrogativa sobre a proposição 3 analisar se o 

gerenciamento de portfólio de desenvolvimento de novos produtos acompanha o tempo de 

lançamento do produto conforme a demanda do mercado. É comparativamente verificada por 

meio da Empresa 1 e 2 que reconhecessem que o gerenciamento de portfólio de 

desenvolvimentos de novos produtos contribui estrategicamente para o lançamento dos 

produtos. Isto concorda com a afirmação de que o gerenciamento de portfólio tem função 

essencial no sucesso do desenvolvimento de produtos na empresa, pois ela depende do 

lançamento de novos produtos em curtos períodos de tempo para se manter competitiva no seu 

mercado (Oliveira & Rozenfeld, 2011). A Empresa 1 e 2 são aderentes ao gerenciamento de 

portfólio de DNP para lançamento seus produtos respeitando os tempos e a demanda do 

mercado e a Empresa 3, mesmo realizando as práticas de gerenciamento de portfólio, não 

acredita que essas práticas tenham papel fundamental e decisivo no desenvolvimento de novos 

produtos e consequente lançamento e curtos período de tempo. Pois conforme Oliveira & 

Rozenfeld (2011) afirmam que uma característica crítica do mercado é a sazonalidade. Caso o 

produto não seja lançado no prazo previsto, ele pode ser inviabilizado devido à perda da janela 

de mercado ou pelo surgimento de novas tendências entre os consumidores. Assim, o 

gerenciamento do portfólio em andamento garante que o tempo de lançamento dos novos 

produtos conforme a demanda do mercado. 
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Contudo, considerando a proposição 3, a Empresa 3 não reconhecesse que o 

gerenciamento de portfólio de desenvolvimentos de novos produtos contribui estrategicamente 

para o lançamento dos produtos. Contrapondo a afirmação de que se faz necessário equilibrar 

projetos de curto prazo com projetos de longo prazo ou projetos radicais com projetos 

incrementais. O equilíbrio é determinado pela direção e deve basear-se na estratégia de uma 

organização (Cooper et al. 1998), (Cooper & Edgett, 2001). 

Em síntese a análise cruzada é visualizada graficamente por meio do Nvivo 2.0que 

sumarizou as respostas dos entrevistados por empresa em relação às práticas de gerenciamento 

de portfólio de desenvolvimento de novos produtos. O gráfico apresentado na Figura 33 

representa a codificação manual que consiste na unidade de textos do nó selecionado. Os sub-

nós foram estruturados para abranger as respostas de todas as questões. 
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Figura 33 – Gráfico de frequência por empresa ao gerenciamento de portfólio de DNP 

 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

É possível verificar por meio da Figura 33 quanto à frequência das respostas 

sumarizadas por empresa em relação que gerenciamento de portfólio de desenvolvimento de 

novos produtos (identificar, selecionar, priorizar e tempo em relação ao lançamento do produto) 

que a Empresa 2 lidera nas práticas gerenciamento de portfólio de desenvolvimento de novos 

produtos, seguida pela Empresa 1 que conota um papel expressivo nas práticas do 

gerenciamento de portfólio de desenvolvimento de novos produtos, porém a diferença em 

relação a Empresa 3 aumenta significativamente, pois a mesma não faz uso das práticas de 

gerenciamento de portfólio de desenvolvimento de novos produtos analisadas. 
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5 IMPLICAÇÕES 

5.1 IMPLICAÇÕES ACADÊMICAS 

O principal fator que conduziu esta pesquisa se apresentou como sendo a necessidade de 

entender como o gerenciamento de portfólio influencia no desenvolvimento de novos produtos 

em operadoras de telecomunicações de telefonia fixa e móvel brasileiras. 

Para sugerir implicações acadêmicas foram observados dois pontos: seleção e priorização 

de projetos e tempo de lançamento dos novos produtos. Na primeira implicação foi observada 

que o processo de seleção e priorizaçãode projetos estão inseridos no contexto do 

gerenciamento de portfólio de desenvolvimento de novos produtos e segundo Cooper et al. 

(1999) podem ser comparados a uma dinâmica de processo de decisões, em que a coleção de 

projetos de novo produto da organização é constantemente atualizada e revisada. Archer & 

Ghasemzadeh (1999) mostram a importância do “ajuste do portfólio” durante o processo de 

gerenciamento de portfólio de desenvolvimento de novos produtos. Em todas as empresas 

entrevistadas nesta pesquisa o processo de avaliação de projetos não é tido como prática 

comum, criando-se assim uma lacuna capaz de originar novos horizontes na pesquisa, como 

por exemplo, um estudo quantitativo capaz de avaliar o número de pessoas que encontram 

problemas para realizar o processo de avaliação de projetos durante a seleção e priorização do 

portfólio. 

Nasegunda implicação acadêmicaverificou que o gerenciamento de portfólio em 

andamento garanta que o tempo de lançamento dos novos produtos esteja aderente à demanda 

do mercado. Nos estudos explanados no referencial teórico o gerenciamento de portfólio tem 

função essencial no sucesso do desenvolvimento de produtos na empresa, pois ela depende do 

lançamento de novos produtos em curtos períodos de tempo para se manter competitiva no seu 

mercado (Oliveira & Rozenfeld, 2011). E consequentemente faz-se necessário equilibrar 

projetos de curto prazo com projetos de longo prazo ou projetos radicais com projetos 

incrementais. O equilíbrio é determinado pela direção e deve basear-se na estratégia de uma 

organização(Cooper et al. 1998), (Cooper & Edgett, 2001). Foi observado que a Empresa 3 não 

valoriza o gerenciamento de portfólio para o lançamento rápido de seus produtos no mercado, 
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portanto abre-se uma nova lacuna com a possibilidade de uma pesquisa futura de carácter 

quantitivo, a fim de invetigar quanto tempo as empresas que não utilizam gerenciamento de 

portfólio levam para lançar seus produtos no mercado, em relação às empresas que utilizam 

gerenciamento de portfólio, comprometendo assim sua estratégia e crescimento.  

Os processos de gerenciamento de portfólio podem ser referenciados por meio de 

modelos concebidos pelos seguintes autores: Archer & Ghasemzadeh (1999), Cooper, Edgett, 

& Kleinschmidt (2001), Clark & Wheelwright (1993), Rabechini Jr., Maximiano & Martins 

(2005), PMI (2006) e PMI (2014). 

5.2 IMPLICAÇÕES PARA A PRÁTICA 

Com relação às implicações práticas, este estudo evidenciou a eficiência do 

gerenciamento de portfólio em relação à eficácia do desenvolvimento de novos produtos, 

havendo a necessidade de um profundo estudo da realidade das organizações que se proponham 

a compará-lo, observando seus objetivos, recursos e limitações.  

A primeira implicação prática pode ser auxiliada pela medição do desempenho do 

gerenciamento de portfólio em relação ao desenvolvimento de novos produtos. A relação entre 

o gerenciamento de portfólio e o desenvolvimento de novos produtos pode ser observada por 

meio de indicadores de desempenho, neste caso os processos de identificação, seleção, 

priorização e o indicador complementar de verificação do tempo de lançamento do produto. 

Um achado desse estudo é que os sistemas de medição de desempenho devem estar alinhados 

com os objetivos estratégicos das organizações para que possam ajudar a preservar e conquistar 

novos mercados, além de favorecer a maneira como os recursos são geridos. Uma vez que as 

organizações optam pelo gerenciamento de portfólio como forma de garantir ou até maximizar 

o valor dos projetos de desenvolvimento de novos produtos garantem a visibilidade sobre 

decisão de novos projetos, facilitando a adaptação a mudanças, promovendo assim a 

consistência necessária ao processo de decisão como um todo, além de acompanhar e monitorar 

o desempenho dos projetos. 
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A segunda implicação prática garante subsídios que auxiliem na tomada de decisão 

sobre como selecionar, priorizar e alocar recursos entre os diferentes projetos. É possível eleger 

processos que contribuem para a tomada de decisão junto ao portfólio de projeto são invés de 

processos inadequados que visam apenas o retorno financeiro. O gerenciamento de portfólio 

por sua vez contribui para o valor correto do investimento de cada projeto da organização que 

resulta no equilíbrio entre os projetos em andamento e a estratégia organizacional, 

proporcionando assim vantagens competitivas. A relação prática é verificada por meio de 

modelos e processos de gerenciamento de portfólio e projetos, mesclados com as boas práticas 

das organizações. 
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6 CONCLUSÕES E LIMITAÇÕES 

O presente estudo se junta a outros, não muitos, estudos empíricos nacionais que 

relacionam o gerenciamento de portfólio ao desenvolvimento de novos produtos no setor das 

telecomunicações brasileiro. Este trabalho complementa e aprofunda esta relação, ao se propor 

a responder a questão principal desta pesquisa: como o gerenciamento de portfólio influencia 

no desenvolvimento de novos produtos em operadoras de telecomunicações de telefonia fixa e 

móvel brasileira. 

O objetivo principal deste estudo foi entender como o gerenciamento de portfólio 

influencia no desenvolvimento de novos produtos em operadoras de telecomunicações de 

telefonia fixa e móvel brasileiras. O detalhamento deste objetivo geral permitiu os 

estabelecimentos dos seguintes objetivos específicos: verificar se a identificação de projetos 

influencia no desenvolvimento de novos produtos; verificar se os processos de seleção e 

priorização de projetos estão alinhados com a estratégia da empresa, a fim de que existam 

recursos suficientes para o desenvolvimento de novos produtos; verificar se o gerenciamento 

de portfólio em andamento garanta que o tempo de lançamento dos novos produtos esteja 

aderente à demanda do mercado. 

Foi realizado o agrupamento das práticas existentes na literatura acadêmica por meio do 

referencial teórico apresentado. Itens importantes emergiram como a necessidade da 

identificação de modelos de gerenciamento de portfólio, conhecimento sobre o 

desenvolvimento de novos produtos, maximização do valor do portfólio, alinhamento do 

portfólio com a estratégia da empresa, balanceamento do portfólio, medição de desempenho 

(eficácia e eficiência) e indicadores de medição do desempenho. Este agrupamento de práticas 

serviu como base para a formulaçãodas proposições apresentadas neste estudo que, por sua vez, 

serviu para delinear o protocolo aplicado no estudo de caso.  

O primeiro objetivo específico referente à verificação se a identificação de projetos 

influencia no desenvolvimento de novos produtos, se mostrou relevante aos estudos de casos 

realizados, poisas práticas de identificação de projetostendenciam para aplicação de critérios 
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alinhados com a estratégia para formação do portfólio de projetos, entre eles, os projetos de  

desenvolvimento de novos produtos.As Empresas 1 e 2 a partir de um adequado gerenciamento 

do portfólio, reuniram indicadores e os apresentaram como informações para apoiar a tomada 

de decisão de um grupo de pessoas interessadas em aumentar o desempenho da organização no 

desenvolvimento de novos produtos. Ao contrário da Empresa 3, que não identificou os projetos 

de desenvolvimento de novos produtos de forma diferenciada, parece não possuir uma direção 

forte e atuante no mercado em relação às seus produtos. 

O segundo objetivo específico referente à verificaçãose os processos de seleção e 

priorização de projetos estão alinhados com a estratégia da empresa, a fim de que existam 

recursos suficientes para o desenvolvimento de novos produtos, se mostrou relevante aos 

estudos de casos realizados, pois as práticas tendenciam a existência de um processo formal de 

seleção e priorização de projetos incluindo o desenvolvimento de novos produtos, porém só 

avaliam seu portfólio com base nas mudanças alinhadas com a estratégia da empresa, 

otimizando assim seus recursos. As Empresas 1 e 2 confirmam que o desenvolvimeno de novos 

produtos refere-se à seleção e ao apoio a investimentos de projetos ou investimentos do 

programa que são guiados pelo plano estratégico da organização e pelos recursos disponíveis. 

Ao contrário da Empresa 3, que mesmo possuindo um processo formal de seleção e priorização 

de projetos, não considera o alinhamento com a estratégia e nem menciona a relação e impactos 

nos recursos disponíveis. 

O terceiro objetivo específico referente à verificação se o gerenciamento de portfólio em 

andamento garanta que o tempo de lançamento dos novos produtos esteja aderente à demanda 

do mercado, se mostrou relevante nos estudos de casos realizados, pois as práticas tendenciam 

que o gerenciamento de portfólio tem função essencial no sucesso do desenvolvimento de 

produtos na empresa, pois ela depende do lançamento de novos produtos em curtos períodos de 

tempo para se manter competitiva no seu mercado. As Empresas 1 e 2 são aderentes ao 

gerenciamento de portfólio de DNP para lançamento seus produtos respeitando os tempos e a 

demanda do mercado e a Empresa 3, mesmo realizando as práticas de gerenciamento de 

portfólio, não acredita que essas práticastenham papel fundamental e decisivo no 

desenvolvimento de novos produtos e consequente lançamento em curtos período de tempo. 
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Respondendo a questão de pesquisa e ao objetivo principal deste estudo, foi constatado 

uma tendência em que o gerenciamento de portfólio adequado pode apoiar melhorias no 

desempenho do desenvolvimento de novos produtos. Os resultados medidos por meio de 

indicadores de desempenho verificam: influência dos modelos de gerenciamento de portfólio 

no desenvolvimento de novos produtos; identificação, seleção e priorização de projetos para 

otimização de recursos e lançamento de projetos de produtos em curtos períodos de tempo 

possibilitando manter-se competitivo no mercado. 

Este estudo não limitou o número de casos a apenas em um caso único, mas estudou três 

casos, porém limitados em operadoras de telecomunicações de telefonia fixa e móvel 

brasileiras. Assim, é relevante notar que os casos forneceram uma base interessante e suficiente 

para generalizações teóricas e mesmo implicações para estudos em outros setores, porém 

detidas no universo do setor das operadoras de telecomunicações brasileiro. Outra limitação diz 

respeito ao ponto de vista qualitativo, que tem um valor intrínseco para a ciência ao confirmar 

ou não o que pode ser considerado uma proposta forte de investigação sobre o gerenciamento 

de portfólio de desenvolvimento de novos produtos em operadoras de telecomunicações de 

telefonia fixa e móvel brasileiras. Do ponto de vista da ferramenta computacional Qualitative 

Solutions Research Nvivo 2.0 (QSR), utilizada para análise quantitativa de dados, possui uma 

limitação que a impossibilita analisar documentos com dados quantitativos. 

Pelas referências bibliográficas levantadas e utilizadas nesta dissertação, percebe-se 

claramente um relativo número de artigos abordando os modelos de gerenciamento de portfólio, 

além da temática do desenvolvimento de novos produtos. Porém percebe-se uma lacuna nas 

referências brasileiras a respeito do desenvolvimento de novos produtos, pois foi encontrada 

em menor quantidade, mas não com menos qualidade.  

Além disso, oportunidades de pesquisa existem em outros setores empresariais e os 

demais processos do gerenciamento do portfólio podem ser relacionados com o 

desenvolvimento de novos produtos. É recomendado o aperfeiçoamentodos processos de 

identificação, seleção, avaliação e priorização de projetos atrelando-os às melhores práticas nas 

empresas. Por fim, conclui-se que a adoção do gerenciamento de portfólio pode ser vista como 

acelerador do lançamento de projetos de produtos em curtos períodos de tempo possibilitando 

a empresa manter-se competitiva no mercado.  
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APÊNDICE A – EMAIL DE APRESENTAÇÃO 

São Paulo, DD de MMMM de AAAA 

Prezado Sr. XXXXX – Área YYYYY – Empresa ZZZZZZ 

Na qualidade de mestranda do Programa de Mestrado Profissional em Administração – Gestão 

de Projetos da Universidade Nove de Julho, orientada pelo Professor Dr. Roque Rabechini Jr. 

gostaria de solicitar entrevistas com representantes da área de TI/ Governança e 

Produtos/Marketing. 

Meu trabalho de mestrado refere-se à temática de gerenciamento de portfólio de novos 

produtos. Para obter dados reais de mercado sobre esse assunto, escolhemos cuidadosamente 

empresas com grande renome e cuja inovação faz parte de sua gestão. Consideramos que a 

<EMPRESA> é muito expressiva nessas características.  

As entrevistas foram desenvolvidas para obter informação sobre a) como os processos de 

desenvolvimento de novos produtos estão estruturados b) qual a participação das áreas da 

empresa no processo de desenvolvimento de produtos, c) como é possível maximizar o valor 

do portfólio, d) como é feito o alinhamento do portfólio com a estratégia e e) como se dá o 

balanceamento do portfólio. 

Após a realização da pesquisa, em contrapartida, apresentaremos um relatório sobre as práticas 

de gestão de portfólio de novos produtos relativo as empresas do setor de telecomunicações no 

Brasil. 

Antecipadamente agradecemos sua participação. Aguardamos a confirmação da agenda para a 

entrevista. 

Atenciosamente, 

Angélica Frederico       

Mestranda do Programa de Mestrado Profissional em Administração 

Gestão de Projetos da Universidade Nove de Julho 

(11) 9 9495-4739 

angelfrederico@hotmail.com  

Prof. Dr. Roque Rabechini Jr. 

Professor do Programa de Mestrado Profissional em Administração 

Gestão de Projetos da Universidade Nove de Julho 

roquejr@uninove.br 

mailto:roquejr@uninove.br
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA SOBRE O GERENCIAMENTO DE 

PORTFÓLIO DE DNP 

BLOCO 01 – Dados do Entrevistado 

Nome: Idade: 

Área: Data: 

Cargo: Tempo empresa: 

Endereço Eletrônico: 

BLOCO 02 - Roteiro de entrevista 

Questão de Pesquisa: Como o gerenciamento de portfólio influencia no desenvolvimento de novos 

produtos (DNP) em operadoras de telecomunicações de telefonia fixa e móvel brasileiras? 

O objetivo principal deste estudo é entender como o gerenciamento de portfólio influencia no 

desenvolvimento de novos produtos em operadoras de telecomunicações de telefonia fixa e móvel 

brasileiras. 

 

Objetivo: Verificação do processo de identificação de projetos pode influenciar no DNP 

Definição: Identificação de projetos é criar uma lista atualizada com informações suficientes de novos 

componentes e de componentes em andamento que representem a escolha correto de um portfólio abrangente. 

Questão 01: Para identificar um projeto são utilizados critérios de avaliação tais como: 

complexidade, urgência, alinhamento com a estratégia ou benefício financeiro? 

Resposta 01: 

 

 

 

 

Questão 02: Para identificar um projeto de desenvolvimento de novo produto considera-se 

as seguintes características: demanda interna ou externa, melhoria do produto, 

reposicionamento de mercado, inovação de produto novo? 

Resposta 02: 
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Objetivo: Verificação dos processos de seleção e priorização de projetos para otimização de recursos. 

Definição: Seleção de projetos diz respeito a produção de uma lista reduzida de componentes baseada nas 

recomendações do processo de avaliação e nos critérios de seleção da organização. 

Questão 03: A seleção de projeto de desenvolvimento de novo produto considera o plano 

estratégico otimizando assim os recursos disponíveis? 

 

Resposta 03: 

 

 

 

Questão 04: Uma nova avaliação para seleção do portfólio é realizada, quando um projeto 

deixa um estágio e entra em outro? 

 

Resposta 04: 

 

 

 

Definição: Priorização de projetos ordena os componentes selecionados, dentro de cada categoria estratégica, 

de acordo com a expectativa de benefícios e critérios estabelecidos. 

Questão 05: O comitê de priorização de projetos considera sistema de pontuação para a 

priorização do portfólio completo? 

Resposta 05: 

 

 

 

 

Definição: Verificação do gerenciamento de portfólio em andamento em relação ao tempo de lançamento do 

produto conforme demanda do mercado. 

Questão 06: O gerenciamento de portfólio de DNP contribui para o lançamento rápido do 

produto a fim de manter a competitividade da organização?  

Resposta 06: 
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BLOCO 03 – Comentários gerais 

Objetivo: Aferir impressões pessoais do entrevistado a respeito do tema em relação à empresa, foco da 

entrevista. 

Comentários do Entrevistado: 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autoria 



   121 

 

  

APÊNDICE C – PROTOCOLO DE PESQUISA E COLETA DE DADOS 

Figura 34–Protocolo de pesquisa e coleta de dados 

PROPOSIÇÃO  DESCRIÇÃO  QUESTÃO  DOCUMENTOS E 

ARQUIVOS 

ANÁLISE 

Proposição 1  

(Verificação do 

processo de 

identificação de 

projetos pode 

influenciar no DNP) 

Verificação dos processos de 

identificação de projetos do 

gerenciamento de portfólio no 

desenvolvimento de novos 

produtos, a fim de levantar se as 

práticas de identificação de 

projetos estão influenciando o 

desenvolvimento de novos 

produtos).  

1- Para identificar um projeto são 

utilizados critérios de avaliação 

tais como: complexidade, 

urgência, alinhamento com a 

estratégia ou benefício financeiro? 

 

 

2- Para identificar um projeto de 

desenvolvimento de novo produto 

considera-se as seguintes 

características: demanda interna 

ou externa, melhoria do produto, 

reposicionamento de mercado 

inovação de produto novo? 

 

 Documento da 

demanda 

 Planilha de requisitos 

 Business Plan 

 Ficha da Demanda 

 Arquivos da 

ferramenta de 

software PPM-HP 

Analisar se a organização 

possui práticas de 

identificação de projetos no 

gerenciamento de portfólio 

que influenciam no 

desenvolvimento de novos 

produtos. 

Proposição 2  

(Verificação dos 

processos de seleção e 

priorização de projetos 

para otimização de 

recursos) 

Verificação de processos de 

seleção e priorização de portfólio 

de projetos para verificar se os 

projetos selecionados e 

priorizados estão alinhados com a 

estratégia da empresa, a fim de 

que existam recursos suficientes 

para o desenvolvimento de novos 

produtos.  

3- A seleção de projeto de 

desenvolvimento de novo produto 

considera o plano estratégico 

otimizando assim os recursos 

disponíveis? 

 

4- Uma nova avaliação para 

seleção do portfólio é realizada, 

quando um projeto deixa um 

estágio e entra em outro? 

 

5- O comitê de priorização de 

projetos considera sistema de 

 Mapa de priorização 

 Apresentação da 

priorização 

 Comunicação da 

demanda 

 Arquivos da 

ferramenta de 

software PPM-HP 

 Documentos de 

Comitês internos ou 

PMO com das 

alocações de recursos 

Analisar se a organização 

seleciona e prioriza projetos 

alinhados com a estratégia 

otimizando assim os recursos 

para ao desenvolvimento de 

novos produtos. 
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PROPOSIÇÃO  DESCRIÇÃO  QUESTÃO  DOCUMENTOS E 

ARQUIVOS 

ANÁLISE 

pontuação para a priorização do 

portfólio completo? 

humanos da 

organização em 

análise.  

 

Proposição 3 

(Verificação do 

gerenciamento de 

portfólio em 

andamento em relação 

ao tempo de 

lançamento do 

produto conforme 

demanda do mercado) 

Verificação do tempo para 

lançamento dos novos produtos, a 

fim de averiguar se o 

gerenciamento de portfólio em 

andamento garanta que o tempo 

de lançamento dos novos 

produtos esteja aderente à 

demanda do mercado.  

6- O gerenciamento de portfólio 

de DNP contribui para o 

lançamento rápido do produto a 

fim de manter a competitividade 

da organização?  

 

 

 Arquivos da 

ferramenta de 

software PPM-HP 

 Relatórios de 

resultados e benefícios 

 Reunião de lições 

aprendidas 

Analisar se na organização o 

gerenciamento de portfólio em 

andamento garanta que o 

tempo de lançamento dos 

novos produtos esteja aderente 

à demanda de mercando.  

Fonte: Elaborado pelo autor 
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ANEXO A – DESCRIÇÃO DOS DIFERENTES ESTÁGIOS DO PROCESSO STAGE 

GATE® 

___________________________________________________________________________ 

Estágio 0: Descoberta 

O processo inicia com a etapa de descoberta, fase essa em que as ideias são geradas livremente. 

Portão 1: Tela Ideia 

As ideias são submetidas ao primeiro portão na tela inicial. Neste portão é tomada a primeira 

decisão para alocação de recursos. Os projetos são selecionados com base em um conjunto de 

critérios. Estes critérios são cobertos pelo alinhamento estratégico, viabilidade do projeto, 

magnitude da oportunidade como um diferencial de vantagem, sinergia com o núcleo de 

negócios e recursos da empresa e atratividade do mercado. Os critérios financeiros não são parte 

deste Portão. 

Estágio 1: Investigação Preliminar 

Quando o projeto passa o portão 1 ele entra em um estágio chamado investigação preliminar. 

Este estágio apresenta um baixo custo e tem o objetivo de determinar aspectos técnicos e 

méritos do mercado em um curto espaço de tempo. 

Portão 2: Segunda Tela 

No portão 2 o projeto sofre um segundo rastreio. O projeto é reavaliado baseado nas 

informações colhidas durante o estágio anterior. O projeto é blindado com os mesmos critérios 

do portão 1. Nesse portão são considerados critérios extras tais como força de vendas e reação 

do cliente ao produto proposto. Um rápido e simples retorno financeiro é calculado, mas um 

checklist e um modelo de pontuação facilitam a decisão do portão 2. 

 

 



   124 

 

  

Estágio 2: Construir Plano de Negócio 

Durante o estágio 2 o caso de negócio é construído. A atratividade do projeto é verificada, 

estudos de pesquisa de mercado são empreendidos para determinar as necessidades dos clientes 

e suas preferências. A avaliação técnica detalhada foca em fazer dentro da capacidade. As 

necessidades dos clientes são traduzidas em solução tecnicamente e economicamente factíveis. 

A análise financeira detalhada é realizada envolvendo a fluidez financeira através da abordagem 

do fluxo de caixa, completada pela análise de sensibilidade. 

Portão 3: Ir para Desenvolvimento 

O portão 3 encaminha os projetos ao desenvolvimento. O projeto é avaliado por meio de 

critérios qualitativos e quantitativos. A avaliação qualitativa abrange a revisão de cada uma das 

atividades do estágio 2. A avaliação quantitativa envolve a revisão da análise financeira 

realizada no estágio anterior. No portão 3 há concordâncias a respeito de itens chaves que 

devem ser alcançados antes de promover o projeto ao desenvolvimento. Estes itens incluem: 

definição do mercado alvo; definição do conceito do produto; especificação do posicionamento 

estratégico do produto; definição dos benefícios dos produtos entregues de acordo com as 

especificações, atributos e características essenciais do produto desejado. Se um projeto passar 

por esse portão seu desenvolvimento será iniciado. 

Estágio 3: Desenvolvimento 

Durante esse estágio o produto é desenvolvido com base nos planos operacionais e de mercado. 

Os testes são detalhados e a análise financeira é atualizada com dados novos e exatos. 

Portão 4: Ir para Testes 

O portão 4 verifica o processo e a contínua atratividade do produto e projeto. O trabalho de 

desenvolvimento é verificado e revisado, garantindo que o trabalho tenha sido completado 

dentro dos padrões de qualidade esperados. Este portão revisita as questões econômicas com 

base na análise financeira revisada por meio de dados atualizados. 
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Estágio 4: Testes e Validação 

Este estágio testa a total viabilidade do projeto: o produto em si, o processo de produção, a 

aceitação do cliente e os aspectos econômicos do projeto.  

Portão 5: Ir para Lançamento 

O portão 5 é o portão final que faz a interface entre testes, validação e o lançamento. As 

projeções financeiras têm o papel chave na decisão de submeter o projeto ao estágio 5. Os 

planos das áreas de operações e marketing são revisados e aprovados para aplicação. O portão 

5 é a última etapa em que o projeto ainda pode ser descartado da seleção. 

Estágio 5: Lançamento 

O estágio final do processo de Stage Gate® é o lançamento do projeto. Este estágio envolve a 

implementação de ambos os planos de marketing e operações com o lançamento dos mesmos. 

___________________________________________________________________________ 

Fonte: Adaptado de Cooper (1995) 

 

 


