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RENATA DE ARAÚJO VALE ANTUNES 
 
 

MAXIMIZAÇÃO DE RECEITA POR MEIO DE UM MODELO DE GESTÃO 

DE PORTFÓLIO EFICIENTE 
 
 

Resumo – A maximização de receita com o 
mínimo de risco aplicado aos projetos são 
fatores que fazem os olhos dos 
investidores/executivos das grandes 
organizações brilharem. Mas o que é 
necessário fazer para atingir esses 
resultados? Gestão de projetos e 
planejamento estratégico são termos 
altamente comentados na maioria das 
empresas, porém o que de fato ocorre é que 
muitos comentam os termos da moda, porém 
poucos possuem conhecimento suficiente 
para aplicar as melhores práticas e atigir os 
resultados esperados. Quais empresas não 
estão sujeitas a recursos limitados, sejam 
eles financeiros ou de pessoal? Se o foco é 
atingir os objetivos estratégicos dos 
investidores é necessário então investir 
inicialmente em um eficiente processo de 
priorização que permita identificar quais 
projetos são mais importantes, quais trazem 
maior retorno e que riscos estão envolvidos. 
É necessário criar uma cultura dentro da 
organização. Para isso é necessário aplicar 
uma metodologia de gestão de portfólio onde 
os recursos possam ser aplicados de forma a 
maximizar o retorno e minimizar os riscos 
executando apenas, ou em sua maioria, os 
projetos corretos. Este artigo visa propor 
uma metodologia de gestão de portfólio a 
partir de um estudo de caso aplicado a uma 
multinacional prestadora de serviços para 
empresas de telecomunicações, call centers e 
recursos humanos que adquiriram produtos 
de seu portfólio. O estudo de caso descreve 
como a empresa trabalha atualmente, quais 
os recursos ela dispõe e a partir dos 
resultados atuais sugerir melhorias 
contemplando os aspectos de eficiência e 
eficácia que alavancam o seu desempenho e 
maximizam sua receita. 
 

Palavras Chave: Gestão de Portfólio, 
Gestão de Projetos, Planejamento 
Estratégico, Eficiência, Maximização de 
Receita.  
 
 
1. INTRODUÇÃO 

 
Visualizando o cenário atual dentro 

do âmbito do gerenciamento de projetos, 
pode-se destacar que cada vez mais as 
organizações trabalham em forma de 
projetos. O grande vilão dessa forma de 
atuar para a maioria das organizações é saber 
como administrar bem seus projetos, e antes 
disso, aprender como selecioná-los para que 
contribuam de forma decisiva visando atingir 
os objetivos estratégicos da organização. 

Que empresa não deseja gerar valor: 
para seus acionistas; para o fluxo de caixa 
para crescimento da empresa; valor da 
marca; valor de mercardo; valor de inovação, 
entre outras valorizações que podemos 
destacar?  

Uma das formas mais eficientes de 
gerar valor é a criação de novos produtos, 
serviços, processos ou idéias, que passam, 
necessariamente pela gestão de um  
projeto(DUQUE & MOREIRA, 2009). 

Conquistar novas fatias de mercado 
com eficiência exige muito jogo de cintura 
de seus investidores e dos gerentes de 
projetos, além de excelência na gestão de 
seus projetos alinhados às estratégias da 
empresa. Para isso é necessário a 
implementação de uma metodologia de 
gestão de portfólio para corrigir as práticas 
de seleção e execução  de projetos baseados 
em critérios não conectados à estratégia da 
organização. Essa implementação ocorre por 
meio de processos formais e aprovados para 
o tratamento da identificação, seleção, 
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priorização, acompanhamento e avaliação 
dos resultados dos projetos e programas 
(PATH, 2009). 

O gerenciamento de projetos tem 
experimentado uma série de mudanças em 
sua literatura (teórica /conceitual). Segundo 
o PMI®(2004), uma nova proposta de 
gerenciamento se apresenta e pode ser 
percebida por meio de ondas (CLELAND & 
IRELAND 2002; CARVALHO & 
ROBECHINI JR. 2005). 

A primeira onda se destada pelas 
questões básicas de gerenciamento de 
projetos cujo foco sempre foi o projeto e é 
caracterizado pela eficiência. É nessa onda 
que se prolifera os treinamentos em gestão 
de projetos com base no PMBOK® e as 
ferramentas de apoio/suporte na gestão de 
projetos. Já a segunda onde se caracteriza 
pela eficácia no gerenciamento de projetos, 
promovendo o alinhamento estratégico por 
meio de uma gestão de portfólio adequada, 
pela implementação de uma estrutura 
(estratégica) na forma de escritório de 
projetos e na construção de competências de 
maturidade em gestão de projetos em seu 
âmbito organizacional (PMI®/RJ, 2004).  

Com recursos definidos e limitados 
os gerentes de projetos precisam alocar seus 
recursos de forma a resultar em geração de 
valor para a empresa. Fazer isso exige muita 
experiência. Por exemplo, os gerentes podem 
considerar a alocação de recursos como 
investimento e ter condições de fazer um 
comparativo em termos de riscos, liquidez e 
rentabilidade com todos os demais 
investimentos acessíveis à organização 
(Tabela 1). 

 
Investimento Retorno Risco Liquidez 
Dinheiro em 
caixa 

Baixo Baixo Alto 

Ações Alto Alto Alto 
Títulos Alto Alto Alto 
Imóveis Médio Médio  Baixo 

PROJETOS Médio/ 
Alto  

Médio Não há.* 

• A Liquidez está no produto gerado pelo projeto. 
Tabela 1 – Comparação de Investimentos 
 

Nesse artigo o principal objetivo do 
estudo da gestão de portfólio de projetos é 
implementar uma metodologia de gestão de 
portfólio que gere valor para organização 
com base no estudo de caso apresentado. 
Para implementar um modelo eficiente de 
gestão de portfólio é necessário levar em 
consideração alguns aspectos (DUQUE & 
MOREIRA, 2009):  

• Os projetos devem ser gerenciados 
como se fosse parte de um portfólio 
de investimentos; 

• O objetivo é criar maior valor 
possível; 

• Todo o escopo do projeto será 
considerado para a tomada de 
decisão; 

• As práticas de entrega de valor 
levarão em conta que existem 
diferentes tipos de projetos e devem 
ser avaliados de maneiras distintas; 

• Todos os stakeholders devem estar 
comprometidos com as práticas 
apresentadas e também devem 
atribuir responsabilidades para a 
entrega de benefícios do projeto e 
para a realização do valor; 

• As práticas serão monitoradas, 
avaliadas e aprimoradas 
constantemente. 

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 

 
O método de pesquisa utilizado neste 

artigo é o estudo de caso. Segundo Yin 
(1994), o estudo de caso permite à pesquisa 
manter as características holísticas e mais 
significativas de eventos da vida real. 

Para entender e implementar uma 
eficiente gestão de portfólio em uma 
organização, este estudo de caso estabeleceu 
alguns procedimentos. O primeiro passo foi 
fazer uma revisão da literatura sobre a gestão 
de portfólios, em seguida foram feitas 
algumas visitas técnicas, atrelados a análise 
de documentos e conversas informais com 
funcionários chaves da organização, para 
compor a estrutura do estudo de caso dando 
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início ao entendimento de como a 
organização trabalha.  

A partir dos resultados apurados na 
organização foi proposto um modelo de 
gestão de portfólio eficiente voltado para 
uma organização prestadora de serviços de 
tecnologia. 

Ainda com base nos resultados e na 
metodologia proposta, conclusões e 
recomendações do presente estudo foram 
desenvolvidas. 

 
2.1 REVISÃO DA LITERATURA 
 
Atualmente, a gestão de portfólio é 

um assunto altamente discutido por diversos 
autores em todo o mundo. Cada vez mais as 
grandes organizações buscam um 
aprimoramento da gestão como um todo para 
o alcance da excelência. Alguns outros 
termos como planejamento estratégico e 
gestão de projetos estão inseridos no tema 
gestão de portfólio. A seguir destacam-se 
alguns conceitos e considerações 
importantes sobre esses termos feitos por 
autores e instituições renomados. 

A estratégia, segundo Porter, é criar 
ajuste entre as atividades de uma 
organização. O sucesso de uma estratégia 
depende de se fazer muitas coisas bem – não 
somente algumas – e da integração entre 
estas atividades. Se não existe harmonia e 
balanço entre as atividades, não existe 
estratégia que seja diferencial e com 
sustentabilidade (PORTER, 1996 p.75). 

Na visão de Kotler, estratégia “é a 
forma que essencialmente a organização 
escolhe para ligar suas competências, 
processos chave e outros ativos para ganhar 
as batalhas do mercado” (KOTLER, 2003, p. 
101) e que “sua empresa necessita de uma 
visão e que a visão demanda uma estratégia 
e que a estratégia requer um plano e que um 
plano precisa de ação” (KOTLER, 2003, p. 
111). 

Ainda falando sobre estratégia o 
artigo Achieving Excellence in Capital Asset 

Management through Project Portfolio 

Management nos ajuda a compreender a 
estratégia dentro do contexto organizacional:  

O plano estratégico é o 
documento que abriga a direção 
estratégica que a organização 
seguirá [...] a Visão é onde a 
organização quer estar. A Missão 
é o que a organização faz e 
porque existe. As Metas são 
como a organização irá atingir a 
sua Visão. Estratégia são os 
planos para atingir as Metas. 
Objetivos são atividades 
mensuráveis para atingir as Metas 
(OXLEY & RAHMAN, 2005, p. 
3). 

A figura 1 (ver figura 1), retirada do 
livro Standard for Portfolio Management 

(PMI®, 2006), apresenta as linhas gerais do 
contexto organizacional do gerenciamento 
de portfólio, que em outras palavras se 
resume nas relações entre os processos 
estratégicos e táticos nas organizações. 

Da visão a missão, as estratégias 
e objetivos da organização são 
desenvolvidos. A execução da 
estratégia requer a aplicação de 
processos gerenciais estratégicos, 
sistemas e ferramentas para 
definir e desenvolver um 
planejamento e gerenciamento 
operacional em alto nível e o 
planejamento e gerenciamento de 
portfólio (PMI®, 2006, p. 6). 

 
De acordo com o PMBOK®, portfólio 

é definido da seguinte forma: 
Um portfólio é um conjunto de 
projetos ou programas e outros 
trabalhos agrupados para facilitar 
o gerenciamento eficaz esse 
trabalho a fim de atender aos 
objetivos de negócios 
estratégicos. [...] As organizações 
gerenciam seus portfólios com 
base em metas específicas. Uma 
meta do gerenciamento de 
portfólios é maximizar o valor do 
portfólio através do exame 
cuidadoso dos projetos e 
programas candidatos para 
inclusão no portfólio e da 
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exclusão oportuna de projetos 
que não atendam aos objetivos 
estratégicos do portfólio. Outras 
metas são equilibrar o portfólio 
entre investimentos incrementais 
e radicais e para o uso eficiente 
dos recursos (PMBOK®®, 2004, 
p.17,18). 
 

 Eric Verzuh destaca em seu livro The 

Fast Foward MBA in Project Management 
que o Gerenciamento de Portfólio de 
Projetos “é um método emergente que liga 
os objetivos estratégicos a planos táticos. 
Neste sentido, o portfólio representa todos os 
ativos da organização, incluindo os projetos. 
O gerenciamento de portfólio requer que os 
executivos entendam onde as pessoas e 
ativos da empresa estão sendo aplicados, e 
que retorno estes ativos estão gerando. O 
desafio chave na supervisão é entender 
quantos projetos estão em andamento, qual o 
orçamento planejado para estes projetos e se 
os projetos ativos estarão sendo cumpridos 
como esperado. Práticas de planejamento de 
projetos efetivas são requeridas para prover 
informações corretas para os executivos que 
estão gerenciando o portfólio” (VERZUH, 
2005, p.9). 

O gerenciamento por portfólio de 
projetos deve focar na tarefa de alinhar os 
projetos e suas atividades (ver figura 2), de 
modo que eles sejam coerentes por toda a 
organização. “O objetivo é eliminar a 
síndrome do arquipélago de projetos, onde 
os projetos são ilhas de informações, 
processos e funcionalidade”. Para tal é 
necessário padronizar softwares, plataformas 
e linguagens e, estabelecer metodologias e 
procedimentos, e estabelecer cultura de 
projetos comuns por toda a organização 
(DINSMORE, 1999) 

Normalmente o nível de maturidade 
das empresas determina o nível de 
sofisticação dos processos de gestão de 
entregas e alocação de recursos.  O que mais 
se tem visto no mercado são níveis de 
maturidade que iniciam na gestão das 
demandas operacionais, passam pela gestão 
de alocação de recursos até a gestão de 

planejamento de investimentos (ver figura 3) 
(DUQUE & MOREIRA, 2009). 

A gestão de portfólios de projetos 
proporciona uma visão integrada de todos os 
projetos, o que permite ao gestor tanto uma 
visão individual de todos os projetos na 
carteira como uma visão analítica e profunda 
do portfólio como um todo. Um modelo 
eficiente de gestão de portfólios deve ainda 
permitir uma visão integrada, consolidada de 
todas as demandas do negócio, sejam elas de 
sustentação/continuidade do negócio ou 
demandas estratégicas originadas de análises 
de mercado, da concorrência ou de processos 
de inovação (ver figura 4). Depois de 
processadas, selecionadas, priorizadas e 
eventualmente aprovadas, tais demandas irão 
impactar nos projetos existentes ou gerar 
novos candidatos a projetos, que deverão ser 
analisados e priorizados frente ao seu 
potencial de geração de valor (DUQUE & 
MOREIRA, 2009). 
 
3. DISCUSSÃO E RESULTADOS 
 

3.1 ESTUDO DE CASO 
 

A implementação de um modelo 
eficiente de gestão de portfólio de projetos é 
o objetivo chave desse artigo e para isso foi 
aplicado um estudo de caso em uma empresa 
altamente conceituada no mercado de 
produtos e serviços para empresas de 
telecomunicações, call centers e recursos 
humanos, porém ainda imatura no processo 
de gestão. 

O Estudo apresenta algumas 
restrições, como a não divulgação do nome 
da organização, bem como os dados reais de 
seus projetos e/ou clientes. Desta forma, o 
estudo irá apenas apresentar a maneira como 
a empresa trabalha na priorização e seleção 
de projetos, os resultados obtidos, e os 
recursos que a empresa disponibiliza. 

A Empresa ABC (nome fictício) 
trata-se de uma multinacional. Está presente 
em quase todo o mundo atuando no mercado 
de telecomunicações, call centers e recursos 
humanos, está dividida em regiões, onde o 
foco desse estudo se concentra em apenas 
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uma delas. A região estudada tem 
aproximadamente 3500 funcionários e uma 
receita anual de aproximadamente US$ 20 
milhões de dólares, com uma variação entre 
11% e 13% de lucro anual. 

Atualmente não dispõe de maturidade 
suficiente para um eficiente processo de 
gestão de portfólio, porém vem buscando 
aprimorar seus processos na tentativa de 
fazer os projetos certos de forma correta. 
Tem como objetivo a ganho de valor sejam 
eles de acionistas, caixa, mercado, marca e 
para isso precisam adaptar seu processo de 
gestão para conquistar suas metas. 

Atualmente a organização trabalha 
com a seleção de projetos sem o auxilio de 
um modelo de gestão de portfólio. Cada 
possível projeto é apenas avaliado e 
analisado a partir de uma EAF1, pelos 
responsáveis financeiros e executivos da 
empresa. Como a empresa possui ações na 
bolsa, esse item é levado em consideração na 
tomada de decisão de seleção ou não de um 
projeto. Não há priorização, apenas seleção 
dos projetos, o que gera alguns transtornos e 
divergências devido à escassez de recursos 
para serem alocados. 

Possui Gestores de programas, mas o 
conceito propriamente dito ainda não foi 
corretamente difundido, não há 
entendimento claro das responsabilidades 
alencadas a essa função, portanto não 
agregam o valor esperado para o processo de 
gestão bem como para a organização como 
um todo. 

Trata-se de uma empresa que dispõe 
de processos, ferramentas e técnicas de 
gestão de projetos, mas onde cada um 
interpreta e gerencia de uma forma diferente, 
não há um padrão. Dispõe de fóruns, 
sharepoints, onde as dúvidas sobre as 
ferramentas, produtos, serviços são 
discutidos, seria uma forma de trocar 
experiência com as equipes alocadas em 

                                                
1 EAF(Executive Approval Forum) – Trata-se de um 
conjunto de documentos com informações de custo, 
prazo, escopo, recurso e necessidade de 
licenças(produtos) para um determindo projeto, que 
será utilizado pelo financeiro e executivos da 
empresa, para analisar a viabilidade do projeto. 

outras regiões. Esse é um processo bem 
positivo, mas nem sempre atinge a 
quantidade de participantes suficiente para 
solucionar problemas, por exemplo. Isso 
porque na grande maioria esses recursos 
estão alocados em projetos que demandam 
muito esforço, com prazos muito apertados, 
impossibilitando que o funcionário dedique 
horas de seu dia a esses fóruns. Já quanto aos 
sharepoints, eles armazenam informações 
dos projetos, dos produtos, dos próprios 
fóruns, porém não estão abertos para 
consulta de todos os funcionários, mas 
somente para os que estão envolvidos de 
alguma forma nos projetos e fóruns. Isso 
inviabiliza a aquisição de informações 
históricas, por exemplo, aos projetos já 
concluídos ou cancelados. 

Outra técnica utilizada durante os 
projetos, que nem sempre surte efeito, é a 
formalização das lições aprendidas, porém 
isso é feito em uma mesa redonda ao final de 
cada projeto e quando ele acaba, a impressão 
é que as lições aprendidas se encerram junto 
aos projetos. As lições aprendidas raramente 
são aproveitadas em outras oportunidades, 
pois geralmente não são armazenadas em 
locais próprios com acesso disponível para 
possíveis interessados (gerentes de projetos, 
por exemplo) e muitas vezes ficam apenas na 
cabeça das pessoas envolvidas no projeto e 
essas pessoas não estarem mais na 
organização.  

O que pode ser observado durante as 
conversas informais, visitas técnicas e 
análise de documentos, é que a empresa em 
questão, precisa urgentemente de um 
amadurecimento do processo de gestão. 
Dispõe de alguns recursos que pode ajudar 
nesse processo, mas precisa acima de tudo se 
comprometer mais, ao invés de se envolver 
apenas com esses processos. Possui 
inúmeros templates que podem auxiliar na 
gestão de projetos, mas não possui critérios e 
métricas padronizadas para os gerentes de 
projetos e líderes de equipe. De forma que 
tudo isso ocasiona os resultados negativos de 
seus projetos, com lucro abaixo do esperado 
ou prejuízo efetivo. Com a proposta de 
implementação de gestão de portfólio de 
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projetos eficiente, a ideia é que parte desses 
problemas sejam solucionados, e que a 
empresa passe a trabalhar de forma 
padronizada, vinculada às estratégias da 
organização com o objetivo de maxizimar 
sua receita.  

  
3.2 MODELO DE IMPLEMENTAÇÃO 

DE GESTÃO DE PORTFÓLIO 

EFICIENTE 
 

Implementar um modelo de gestão de 
portfólio não é uma tarefa muito fácil, pois 
envolve mudanças culturais importantes 
tornando necessárias medidas político-
organizacionais, metodológicas, processuais 
e técnicas. A partir da implementação da 
Gestão de portfólio de projetos, a gestão por 
decibéis, onde quem grita mais alto leva o 
recurso, morre abrindo espaço para um 
processo contínuo de mensuração de valor e 
do retorno sobre os investimentos dos 
projetos executados (DUQUE & MOREIRA, 
2009). 

O modelo proposto nesse artigo, 
envolve seis passos altamente importantes 
para o sucesso da implementação de um 
modelo eficiente de gestão de portfólio, 
conforme descrito a seguir: 

 
Passo 1. Valorizar as teorias da 

gestão de portfólios de projetos. 
 
Um modelo eficiente de gestão de 

portfólio não basta ser só mais um processo 
dentro da organização. É uma filosofia onde 
os projetos passam a ser tratados de maneira 
análoga a um portfólio de investimentos. É 
necessário capacitar às pessoas, tornar 
comum a linguagem de gestão de portfólio. 
Em outras palavras é necessário inserir essa 
filosofia na mente de cada um. Não é 
necessário reinventar a roda, mas se adaptar 
as novas formas de trabalhar.  

Nesse primeiro passo é importante 
identificar quem são os envolvidos nesse 
novo processo e alinhar a nova cultura de 
trabalho, tornando comum a linguagem em 
Gestão de portfólio de projetos tanto para os 
executivos quanto as equipes de gestão de 

portfólios, gerentes de portfólios, 
administradores de portfólios, gestores de 
programas e gerentes de projetos. 

 
Passo 2. Escolher a abordagem 

adequada. 
 
A gestão de portfólio de projetos 

pode ser implementada em diferentes tipos 
de organizações, porém cada uma tem uma 
forma particular de medir e avaliar a geração 
de valor; possui diferentes níveis de 
tolerância aos riscos; e diferentes tamanhos e 
tipos de projetos. Portanto, para identificar o 
processo de abordagem mais adequado, é 
necessário considerar essas diferenças. 

A empresa citada no estudo de caso 
trata-se de uma empresa prestadora de 
serviços e produtos para empresas de 
telecomunicações, call centers e recursos 
humanos. Segundo Duque & Moreira (2009) 
os aspectos culturais devem ser levados em 
conta, porém são as verdadeiras mudanças 
que requerem o abandono de velhos hábitos 
e a criação de novas formas de agir e pensar.   

É nesse passo que se levanta a 
maneira como os trabalhos de 
implementação do modelo deverão ser 
definidos. A sugestão para esse tipo de 
organização é estabelecer acordos onde se 
faz necessário o desenvolvimento de comitês 
para cada portfólio; encontrar uma forma de 
fazer com que as pessoas se comprometam 
ao invés de apenas se envolverem, e isso 
pode ser conquistado no passo anterior 
durante a capacitação das pessoas; elaborar 
um termo de compromisso (Team charter); 
planejar a comunicação; desenvolver os 
critérios de decisão e política; e acima de 
tudo preparar-se para as resistências e a 
curva de aprendizado. 

 
Passo 3. Obter apoio e suporte dos 

executivos 
 
Esse talvez seja um dos passos mais 

importantes para que a implementação do 
modelo eficiente de gestão de portfólio de 
projetos dê certo. A adoção desse modelo 
envolve definições estratégicas, métricas de 
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geração de valor, processos de decisão e 
mudanças culturais. O engajamento contínuo 
dos níveis executivos é o maior desafio e 
deve ser tratado com prioridade durante todo 
o processo de implementação. 

Como foi dito no passo anterior é 
necessário que os envolvidos se 
comprometam e não apenas se envolvam. 
Aqui a gestão por decibéis não pode 
prevalecer ou o modelo não trará retorno 
esperado e o processo de implementação não 
se completará.  

No âmbito profissional podemos 
dizer que os executivos são exemplos para 
toda a organização, logo o comprometimento 
é altamente necessário. 

 
Passo 4. Desenvolver um modelo de 

medição de valor 
 
Para se implementar um modelo 

eficiente de gestão de portfólio de projetos é 
necessário ter uma maneira clara e definida 
de mensuração e estimativa de valor para os 
projetos a partir de critérios quantitativos e 
qualitativos, considerando os seguintes 
aspectos: 

• Para quem o valor será criado 
(marca acionista, valor de 
mercado, receita, etc.)? 

• Qual é o valor agregado pela 
execução desse projeto? 

• Qual é a origem da geração de 
valor (redução de custo, aumento 
de vendas, aumento de satisfação 
do cliente, inovação, etc.)? 

• Qual é o risco, e o nível de 
tolerância a riscos da organização? 

• Qual é o conjunto de projetos que 
proporcionará maior valor 
possível, dadas as limitações de 
recursos? 

• O que aconteceria se outro 
conjunto de projetos fosse 
selecionado? Como isso afetaria o 
valor do portfólio? 

• Supondo um aumento ou redução 
do orçamento, como isso afetaria 
o valor do portfólio? 

• Estão sendo alocados 
efetivamente os recursos de 
portfólios de projetos que estamos 
executando? E se não, quanto 
estamos perdendo? 

 
A melhor maneira de se obter as 

respostas aos questionamentos acima e um 
processo de medição de valor eficaz é por 
meio de cálculos matemáticos. Por sorte 
esses cálculos já estão disponíveis em uma 
porção de softwares oferecidos pelo mercado 
para auxiliar na gestão de portfólio. 

A sugestão para esse passo é a 
utilização do método “fronteira da 
eficiência”, de Harry Markowitz (1952), que 
pode ser aceita por meio da utilização da 
curva de seleção (Ranking curve), onde os 
projetos são agrupados pelo retorno sobre os 
investimentos ponderados pelo risco e pelo 
alinhamento estratégico (ver figura 5). A 
grande inovação desse método consistiu em 
relacionar o retorno, dado pelo retorno 
esperado, e o risco medido pelo desvio 
padrão de cada carteira de títulos, 
considerando o infinito número de 
combinações possíveis de títulos que 
poderiam compor uma carteira e, a partir daí, 
traçar uma curva do conjunto das 
combinações eficientes de carteiras. Um 
portfólio é dito na Fronteira de eficiência ou 
dominante se: 

• Para um dado retorno (VPL2), não 
existe nenhum outro portfólio com 
menor risco; ou 

• Para um dado risco, não existe outro 
portfólio com maior retorno. 
A análise de portfólios através da 

fronteira de eficiência considera o equilíbrio 
entre risco e retorno, ou seja, carteiras de 
alto risco devem apresentar também elevado 
retorno para serem viáveis.  

O gerenciamento de portfólio de 
projetos deve ser constante, pois o valor de 
                                                
2 VPL(Valor Presente Líquido) é uma função 
utilizada na análise da viabilidade de um projeto de 
investimento. Ele é definido como o somatório dos 
valores presentes dos fluxos estimados de uma 
aplicação, calculados a partir de uma taxa dada e de 
seu período de duração.(TOBIAS, 2009) 
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benefício e custo estimado de um projeto 
sofre deformações em função de atrasos, 
alteração de escopo, prazo, orçamento 
deteriorando o custo real. Além disso, há 
também as condições externas que em um 
momento levaram à seleção de um grupo de 
projetos e neste momento podem não ser 
mais válidos. A utilização do Ranking Curve 
permite uma análise em tempo real do valor 
esperado pelo portfólio, possibilitando 
ajustes importantes com o objetivo de se 
maximizar o valor, seja por meio de medidas 
corretivas (fazer corretamente) ou pelo 
redirecionamento dos investimentos (fazer a 
coisa certa). Segundo Paulo Sandroni (1986) 
“fazer a coisa certa de forma certa é a melhor 
definição de trabalho eficiente e eficaz” (ver 
figura 6). 

Outro ponto importante que deve ser 
considerado é o cálculo do ROI (ver figura 
7) de um projeto ao longo de sua execução, 
pois através dele é possível saber quais 
projetos precisam ser reavaliados, suspensos, 
ou interrompidos e quais novos projetos 
poderiam entrar no portfólio (ver figura 8). 
Outro indicador que deve ser acompanhado 
durante esse processo é o de gestão de 
projetos e os indicadores qualitativos e 
quantitativos da execução (ver figura 9) dos 
projetos, visando manter o portfólio sob 
controle, no que se refere à confiabilidade 
das informações, gestão de riscos e a 
comunicação com toda a organização. 

 
Passo 5. Estabelecer a Estrutura de 

Governança 
 
A governança efetiva depende 

diretamente de liderança, comprometimento 
e suporte dos níveis hierárquicos superiores. 

Nesse passo, a partir da estrutura 
organizacional definida e clara para todos os 
envolvidos nessa nova filosofia, foram 
definidos os papéis e responsabilidades de 
cada um. Isso é um fator muito importante 
para o sucesso da implementação (ver tabela 
2). 

 
 

Passo 6. Desenvolver um modelo de 
processos para a gestão de portfólio 

 
Não basta só implementar um modelo 

de gestão de portfólio de projetos sem um 
processo para operá-lo no dia a dia. Essa 
operação envolve a captura de todas as 
demandas de negócio, sejam elas 
operacionais ou vindas de processos de 
inovação, análise de concorrência ou de 
mercado. Também é importante que o 
processo preveja itens de qualificação para 
as demandas e deve estar associado ao 
modelo de mensuração de valor. 

Uma vez aprovadas e qualificadas, as 
demandas devem passar por um processo de 
seleção e priorização para posteriormente 
serem agrupadas em portfólios de projetos 
para a execução (ver figura 10). 

É nesse passo que a criação do 
processo de acompanhamento da gestão de 
portfólio de projetos deve ser definido, um 
modelo onde os papéis, as políticas e as 
responsabilidades de toda a operação da 
gestão de portfólios de projetos devem estar 
claramente definidas. Os benefícios de se 
implementar esse modelo são tantos, que o 
retorno acaba justificando todo o 
investimento (ver tabela 3).  

 
4. CONCLUSÃO 

 
O estudo de caso apresentou como a 

empresa ABC trabalha para a seleção de seus 
projetos, a ineficiência da forma de analisar 
a viabilidade de seus projetos é tão grande, 
que acabam não atingindo as estratégias e 
objetivos da empresa. O modelo proposto 
neste artigo, ainda não foi implementado, 
mas a ideia já foi aceita por parte da 
organização, como um ideal de melhorar 
suas práticas e aumentar a eficiência de seus 
resultados. 

Como o modelo proposto ainda não 
foi implementado nessa organização, não foi 
possível mensurar a sua viabilidade e o seu 
grau de eficiência. Esse mesmo tipo de 
abordagem foi utilizada pela Secretaria de 
Gestão Pública do Estado (SGP) de São 
Paulo para implementar o escritório de 
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projetos para as secretarias de Estado, e vem 
atingindo resultados surpreendentes. O 
modelo envolvendo metodologia, processos 
e a ferramenta Changepoint, gerencia um 
portfólio de 21 projetos estratégicos da SGP, 
com subdivisão para um portfólio para cada 
Secretaria, e um painel de acompanhamento 
para cada Secretário de Estado (DUQUE & 
MOREIRA, 2009, p.45). 

A implementação do modelo de 
gestão de portfólios está sendo bem aceita 
pela empresa analisada no estudo de caso, 
porém ainda é necessário agregar a esse 
estudo as vertentes de investimento para essa 
implementação. Outro ponto que será 
importante nesse trabalho é a quebra de 
rotina dos envolvidos, como foi dito no 
artigo, é necessário fazer com que as pessoas 
se comprometam e não apenas se envolvam. 
É preciso que os envolvidos encarem a 
gestão de portfólio como um processo 
benéfico para todos e não só mais um item 
burocrático dentro da organização. A gestão 
de portfólio precisa se tornar uma filosofia 
de trabalho para todos. 

Durante o trabalho houve dificuldade 
em coletar informações devido à 
incompatibilidade de agenda de alguns, mas 
dentro do que foi coletado, foi possível 
compreender que o processo de gestão atual 
da empresa é muito imaturo ainda e de fato 
precisa ser melhorado.  

Uma sugestão para se iniciar o 
processo de convencimento e familiarização 
da nova linguagem em gestão de portfólios 
de projetos foi à utilização do fórum “Best 

Practices in Project Management” existente 
na organização. Esse será um canal de 
comunicação importante com os envolvidos 
na utilização da gestão de portfólios. 

O modelo proposto permite a 
maximização de receita, por meio do seu 
controle diário da situação dos portfólios. O 
controle feito com ajuda de métodos como a 
fronteira da eficiência e o Ranking Curve, 
por exemplo, facilitam essa análise diária, 
possibilitando o ajuste necessário para que a 
maximização de receita seja assegurada. 

O que claramente foi compreendido 
nesse estudo é que os benefícios obtidos com 

a implementação de uma gestão de portfólio 
de projetos são tão importantes para garantir 
a maturidade do processo de gestão da 
organização que facilmente justifica o 
investimento a ser feito. 

A gestão de portfólios é um assunto 
muito amplo, existem outras vertentes a 
serem estudadas além das citadas nesse 
artigo. Por meio da gestão de portfólio é 
possível obter diferentes formas de controle 
dos projetos. Tudo depende do foco que a 
empresa quer seguir, seja para maximizar a 
receita e marca, ou para controlar o 
desempenho dos seus projetos. Com a gestão 
de portfólio implementada e aderida 
corretamente as chances dos resultados 
almejados serem atingidos são muito 
maiores.  

 
                                                                                        

MAXIMIZING REVENUE THROUGH A 

METHODOLOGY FOR EFFICIENT 

PORTFOLIO MANAGEMENT 
 

Abstract: Maximizing revenue with minimal 

risk to the projects implementation are 

factors that make the eyes of 

investors/executives of large organizations 

shine. But what is needed to achieve these 

results? Project management and strategic 

planning are subjects highly commented in 

most companies, but what actually happens 

is that many companies use the updated 

terms, however only a few have sufficient 

knowledge to implement best practices and 

achieve the expected results. Which 

companies are not subject to limited 

resources, whether financial or personnel? If 

the focus is to achieve the strategic 

objectives of the investors then it is 

necessary to initially invest in an efficient 

prioritization process to identify which 

projects are the most important, which will 

bring higher returns and, which are the risks 

involved. You must create a culture within 

the organization. This requires applying a 

methodology of portfolio management where 

resources can be applied in order to 

maximize return and minimize risk running 

only, or mostly, the correct projects. This 
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article proposes a methodology for portfolio 

management from a case study applied to a 

multinational service provider to 

telecommunications companies, call centers 

and human resources that have purchased 

products in the portfolio. The case study 

describes how the business works today, 

what resources are available and from the 

current results suggest improvements while 

taking into account efficiency and 

effectiveness that leverage the performance 

and maximize your revenue. 
 
Keywords:  Portfolio Management, Project 

Management, Strategic Plan, Efficiency, 

Revenue Max.  
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 ANEXO 1 
 

Figuras 
 
 

 
Figura 1 - Contexto organizacional do gerenciamento de portfólio. 
 
 

  
Figura 2 - Processos de gerenciamento de portfólio. 
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Figura 3 – Nível de maturidade nos processos de entrega e alocação de recursos. 
Fonte: Mundo Project Management  
 
 
 

 

 
Figura 4 – Visão geral do processo de demandas 
Fonte: Mundo Project Management  
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Figura 5 – Exemplo Ranking Curve para seleção e priorização de projetos 
Fonte: Mundo Project Management 

 
 
 
 

 
Figura 6 – Maximização do valor gerado pelo negócio 
Fonte: Mundo Project Management  
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Figura 7 – Modelo de ROI estimado x ROI apurado 
Fonte: Mundo Project Management 
 
 

 

 
Figura 8 – Exemplo Projetos que criam valor x projetos que destroem valor no portfólio 
Fonte: Mundo Project Management 
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Figura 9 – Exemplo de Indicadores de gestão do projeto 
Fonte: Mundo Project Management 
 
 

 
Figura 10 – Visão geral do fluxo de demandas x Responsabilidades 
Fonte: Realtime Publishers, adaptado por Renata de Araújo Vale Antunes 
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ANEXO 2 
 

Tabelas   
 
PAPEL RESPONSABILIDADE 

 
Executivos 

Tomadores de decisão e direcionadores. É composto pelo alto escalão 
das organizações e são responsáveis pela definição de níveis de 
orçamento para os portfólios, aprovação dos projetos recomendados e 
definição das políticas. 

 
Equipe de gestão de portfólio 

É a equipe composta pelos gestores de portfólios, administradores de 
portfólios e pelos gestores de programas impactados. Tem como 
responsabilidade os processos de gestão de portfólios. 

 
Gestores de portfólios 

 

Líderes das equipes de gestão de portfólios que tem como 
responsabilidade fazer as recomendações dos projetos e prestar contas 
aos executivos. 

 
Administradores de programas 

 

Responsáveis por coletar informações dos projetos usando as 
ferramentas definidas e executar os passos do dia a dia do processo de 
gestão de portfólios. 

 
Gerentes de programas 

Responsáveis pela gestão dos projetos com características semelhantes 
ou que atendam a um objetivo comum, incluindo o acompanhamento 
dos custos, riscos e valores gerados pelos projetos nos seus programas. 

 
Gerentes de projetos 

Responsáveis pelo gerenciamento e pelo dia a dia dos projetos 
individuais, incluindo também as responsabilidades sobre os dados do 
projeto e a prestação de contas para os gestores de programas e gestores 
de portfólios. 

Tabela 2 – Exemplo de papéis x responsabilidades para uma estrutura de governança  
Fonte: Mundo Project Management 

 
Negócios e 
Executivos 

Gestores de Programas Gestores de Projetos Organização 

• Processos 
decisórios claros, 
transparentes e 
objetivos. 

• Padronização de 
métricas para 
previsão e 
acompanhamento 
de projetos. 

• Otimização da 
alocação de 
recursos. 

• Melhor 
Comunicação. 

• Contabilização dos 
investimentos em 
projetos. 

• Redução de projetos 
redundantes e 
sobrepostos. 

• Modelo racional para 
seleção e priorização de 
projetos. 

• Melhor nível de acesso 
às informações dos 
projetos. 

• Acompanhamento 
consistente das horas e 
despesas apontadas nos 
projetos. 

• Melhor coordenação das 
interdependências entre 
os projetos. 

• Mais visibilidade de 
informações de reuso. 

• Melhor comunicação 
dos riscos, auxiliando 
na divisão das 
responsabilidades 
com os stakeholders. 

• Mais transparência e 
melhor comunicação. 

• Captura de demandas 
centralizadas. 

• Equilíbrio da alocação 
de recursos com essas 
demandas. 

• Melhora as chances de 
sucesso, devido ao 
processo repetitivo. 

• Equilibra os 
investimentos entre os 
novos projetos e a 
continuidade do 
negócio (demandas 
operacionais) 

• Métricas relevantes 
para o negócio. 

Tabela 3 – Benefícios da Gestão de Portfólio de Projetos  
Fonte: Mundo Project Management 


