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Executivos de negócio e de TI têm listado o alinhamento estratégico 

como uma de suas principais preocupações nos dias de hoje e as 

aplicações de TI podem desempenhar importante papel nesse processo. 

A aquisição, desenvolvimento ou manutenção de aplicações de TI, por 

sua vez, se dá, frequentemente, por meio da realização de um leque 

amplo e diversificado de projetos de TI. Torna-se necessário então 

tomar decisões acerca de quais projetos devem ser selecionados e 

implantados, sendo que tais decisões podem impactar tanto o 

desempenho organizacional, como também o posicionamento 

estratégico da organização e a própria estrutura de competição do 

setor. O objetivo desse trabalho é investigar como o processo de gestão 

de portfólio de projetos de aplicações de TI pode ser conduzido de 

maneira a promover uma maior aderência às estratégias da 

organização. Para isso o estudo se apoia em abordagens propostas na 

literatura e no estudo de caso de uma grande multinacional do setor 

automotivo. Os resultados encontrados sugerem que as organizações 

podem se beneficiar de um processo de planejamento de portfólio 

amplamente participativo e que busque maximizar, dentro do possível, 

a contribuição às prioridades estratégicas da organização. 
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1. Introdução 

O alinhamento estratégico, grau com que a estratégia de Tecnologia da Informação (TI) de uma organização está 

alinhada de forma consistente com sua estratégia de negócios, representa um importante desafio nos dias atuais 

(LAURINDO, 2008; JENKIN; CHAN, 2010). As aplicações de TI de uma organização, especificamente, tendem 

a apresentar grande importância estratégica, uma vez que; ao estarem próximas dos processos e produtos da 

empresa e desde que corretamente administradas, constantemente aperfeiçoadas e alinhadas com os negócios da 

empresa; apresentam características de unicidade, diferenciação e dificuldade de imitação que são necessárias 

para que sejam consideradas estratégicas (BERTELÉ; RANGONE, 2006; LAURINDO, 2008).  

De acordo com Moraes e Laurindo (2003), nos estágios iniciais de utilização da TI nas empresas, a capacidade 

limitada de hardware e software restringia consideravelmente as possibilidades de aplicações de TI. Contudo, 

com o desenvolvimento tecnológico, o leque de oportunidades foi ampliado e as organizações passaram a ter de 

lidar com um diversificado conjunto de potenciais projetos de aplicações de TI que aparentemente compensam 

seus investimentos em TI. Nesse cenário, é fundamental que os projetos de TI corretos sejam selecionados e 

priorizados, ou seja, aqueles cujos entregáveis estejam consistentemente alinhados com os objetivos da 

organização, conduzindo, a benefícios positivos para o negócio (SANTHANAM; KYPARISIS, 1995; JIANG; 

KLEIN, 1999; PEFFERS et al., 2003; KREMMEL et al., 2011).  

Para auxiliar as organizações nesse desafio passam a ter destaque os processos de gerenciamento de portfólio de 

projetos, os quais, por definição, fazem a interface entre a estratégia organizacional e a gestão dos projetos em si, 

auxiliando no alinhamento e alocação estratégica de recursos (CARVALHO; RABECHINI JR., 2011; 

KREMMEL et al., 2011). Contudo, a literatura sugere que muitas organizações ainda não possuem esse processo 

formalmente delineado (JIANG; KLEIN, 1999; MORAES; LAURINDO, 2003, 2006; KOTANI; IIJIMA, 2008; 

CARVALHO; RABECHINI JR., 2011). De forma geral, tal processo é feito intuitivamente, resultando, em 

muitos casos, na execução de projetos que não estão diretamente alinhados com os objetivos da organização e 

consequente desperdício de recursos.  

Considerando o contexto descrito, o objetivo deste artigo é investigar como a gestão de portfólio de projetos de 

aplicações de TI pode ser alavancada pelas organizações como uma ferramenta para um maior alinhamento 

estratégico entre a TI e o negócio. Mais especificamente, focaliza o desenvolvimento do portfólio de projetos de 

TI e busca analisar como os processos de identificação e seleção desses projetos podem ser conduzidos de 

maneira a promover uma maior aderência às estratégias da organização e os potenciais ganhos a serem obtidos 

com o processo. Para essa finalidade esse estudo se apoia em abordagens propostas na literatura da área, bem 

como no estudo de caso de uma grande multinacional do setor automotivo. 

  

2. Revisão de literatura 

A seguir são apresentados os principais conceitos que apoiam o desenvolvimento desse estudo, do ponto de vista 

tanto do papel estratégico das aplicações de TI, bem como do gerenciamento de portfólio de projetos de TI. 
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2.1. Papel estratégico das aplicações de TI 

A TI tem desempenhado um importante papel na estratégia de empresas líderes nos mercados competitivos, em 

particular as aplicações de TI, as quais podem ser utilizadas para obtenção de vantagem competitiva na cadeia de 

valor e aumento das competências essenciais das organizações (LAURINDO, 2008). Contudo, deve-se ter em 

mente que a importância estratégica da TI pode variar de uma indústria para outra e também entre empresas de 

uma mesma indústria, cenário que pode ser melhor compreendido por meio dos trabalhos de Porter e Millar 

(1985) e McFarlan (1984). 

De acordo com Porter e Millar (1985), o potencial que a TI tem de impactar a cadeia e o sistema de valor de uma 

organização varia de acordo com a quantidade de informação embutida ou requerida por seus processos e 

produtos, o que pode ser visualizado por meio da “Matriz de Intensidade de Informação”. De acordo com essa 

matriz, as aplicações de TI tendem a ser de grande importância para organizações cujos produtos e processos 

contém muita informação, tais como bancos, jornais e companhias aéreas (Figura 1). 

Figura 1 - Matriz de intensidade de informação 

 

Fonte: Adaptada de Porter e Millar (1985) e Laurindo (2008) 

Nota: * Os autores originais não indicaram exemplo para esse quadrante 

 

Já o “Grid Estratégico” de McFarlan (1984) permite visualizar como a TI está relacionada à estratégia e operação 

do negócio da empresa, focalizando a relação entre estratégia de TI e carteira de aplicações. O grid dos impactos 

estratégicos da TI definem quatro regiões principais (Figura 2): 

a) Suporte: as aplicações de TI presentes e futuras possuem pouca influência na estratégia da organização; 

b) Fábrica: as aplicações de TI são importantes para o sucesso da operação da empresa, mas não há 

nenhuma aplicação estratégica para o futuro; 

c) Transição: a TI está saindo de uma situação de baixa importância para assumir um papel de importância 

estratégica na organização, em face das aplicações de TI planejadas para o futuro; 

d) Estratégico: a TI é muito importante na estratégia atual do negócio e as novas aplicações planejadas 

manterão essa importância estratégica no futuro. 
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Figura 2- Grid estratégico do impacto das aplicações de TI 

 

Fonte: Adaptada de McFarlan (1984) e Laurindo (2008) 

 

2.2. Gerenciamento de portfólio de projetos de TI 

Segundo Carvalho e Rabechini Jr. (2011), a gestão de portfólio faz a interface entre a estratégia organizacional e 

os projetos de uma organização, sendo composto por seis elos principais: preparação, habilitação de propostas e 

projetos, seleção e priorização, alocação de recursos, balanceamento e ajustes; e composição do portfólio (Figura 

3). 

Figura 3 - Modelo de gestão de portfólio 

 

Fonte: Adaptada de Carvalho e Rabechini Jr. (2011) 

 

Dentre esses processos, duas etapas importantes se referem à identificação e seleção dos projetos a compor o 

portfólio (SANTHANAM; KYPARISIS, 1995; JIANG; KLEIN, 1999; PEFFERS et al., 2003; MORAES; 

LAURINDO, 2003, 2006; KREMMEL et al., 2011). De acordo com Carvalho e Rabechini Jr. (2011), essas duas 
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etapas, se conduzidas de maneira apropriada, proporcionam tanto a formação de oportunidades de negócios para 

a empresa, bem como a aderência estratégica e efetividade dos projetos.  

Peffers et al. (2003) destacam a necessidade do planejamento de portfólio de projetos de TI ser simultaneamente 

estratégico e participativo, especialmente no tocante ao processo de identificação de propostas de aplicações de 

TI. Isso se justifica pelo fato de que embora a alta liderança possua a visão estratégica da organização; o 

conhecimento dos processos, produtos e consumidores da organização – os quais são necessários para gerar 

aplicações de TI que transformem a maneira como a organização opera e seus produtos – está distribuído por 

toda a organização e, portanto, não deve ser ignorado. Além disso, a ampla participação organizacional nesse 

processo tende a contribuir para o sucesso da posterior implantação do projeto de TI, uma vez que essa 

abordagem promove um maior envolvimento pessoal das áreas de negócio com os projetos. 

Com relação aos critérios para selecionar projetos de TI, Jiang e Klein (1999) e Moraes e Laurindo (2003, 2006) 

comentam que os mesmos tendem a variar conforme a orientação estratégica da TI na organização: organizações 

com expectativa de importância futura da TI se atém a critérios que focalizam as necessidades e objetivos 

organizacionais, enquanto organizações com baixa expectativa estratégica da TI se apoiam em critérios de 

seleção de projetos relacionados com o suporte da liderança, considerações políticas e riscos, adotando uma 

postura reativa em relação à tecnologia. Segundo esses autores, as organizações classificadas como estratégicas 

no “Grid Estratégico” de McFarlan (1984) dependem fortemente da TI para identificar oportunidades e evitar 

incertezas. A importância da consideração de critérios estratégicos na seleção de projetos de TI também é 

corroborada por Kremmel et al. (2011), segundo os quais a maximização do valor total do alinhamento 

estratégico da TI deve ser um dos principais objetivos de qualquer processo que vise otimizar o portfólio de 

projetos de TI de uma organização. 

Detalhando um pouco mais os critérios estratégicos de seleção de projetos de TI, Peffers et al. (2003) e Moraes e 

Laurindo (2003, 2006) destacam a utilização de Fatores Críticos de Sucesso (FCS) proposto por Rockart (1979), 

uma vez que essa abordagem promove um maior alinhamento dos projetos de TI com os objetivos estratégicos 

da organização. Rockart (1979) define FCS como sendo áreas nas quais o desempenho da organização deve ser 

adequado a fim de garantir sua sobrevivência e competitividade, sendo que os principais FCS podem ser 

identificados na estrutura do setor, na estratégia competitiva, na posição da indústria, na localização geográfica e 

nos fatores ambientais e temporais. Ainda de acordo com esses autores, o método dos FCS é simples e intuitivo: 

para identificar necessidades de sistemas estratégicos, identifique o grupo de requisitos de desempenho sobre os 

quais o sucesso da organização depende. Transpondo o conceito dos FCS para a gestão do portfólio de projetos 

de TI, o objetivo, portanto, seria priorizar a seleção da carteira de projetos que provenha o maior impacto global 

aos FCS da organização, sem negligenciar aspectos de eficiência (MORAES; LAURINDO, 2003, 2006).  

Esse trabalho se apoia primariamente nas ideias propostas por Peffers et al. (2003) e Moraes e Laurindo (2003, 

2006) e aborda as etapas de identificação e seleção de projetos de aplicações de TI como um processo de ampla 

participação organizacional e voltado à maximização de sua contribuição aos objetivos estratégicos da 

organização. 
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3. Metodologia 

O objetivo desse estudo é investigar como o processo de identificação e seleção de projetos de aplicações de TI 

pode ser conduzido de maneira a garantir uma maior aderência às estratégias da organização. Dessa maneira, 

optou-se por utilizar uma abordagem qualitativa, a qual permitiria observar em profundidade o fenômeno in loco, 

considerando as perspectivas dos indivíduos envolvidos e o ambiente onde a problemática ocorre (MIGUEL, 

2010). O método utilizado foi o estudo de caso único. 

O caso selecionado para a condução do estudo é o da organização de TI de uma grande empresa do setor 

automobilístico. O critério de seleção do caso baseou-se tanto no porte da empresa – a fim de que houvesse um 

número suficientemente grande e diversificado de projetos de TI que justificassem a existência de um processo 

formal de gestão de portfólio – como também na disponibilização para a pesquisa, garantindo o acesso do 

pesquisador ao ambiente a ser investigado. Além disso, tanto o processo como o produto final da organização 

são intensivos em informação, sugerindo um maior impacto estratégico das aplicações de TI, de acordo com a 

“Matriz de Intensidade de Informação” de Porter e Millar (1985). O foco da análise concentrou-se no processo 

de gestão de portfólio de projetos de aplicações de TI, mais especificamente nas práticas de identificação e 

seleção desses projetos. 

A coleta de dados para a análise do caso foi feita durante o mês de abril de 2015 por meio de: 

a) Entrevista semiestruturada com o diretor regional da organização de planejamento de aplicações de TI da 

América do Sul; 

b) Análise de documentos relacionados ao processo de gestão de portfólio, tais como minutas e 

apresentações de reuniões de planejamento de portfólio; 

c) Observações in loco por meio de participação em reuniões de planejamento de portfólio. 

 

4. Resultados 

A organização selecionada, denominada aqui empresa “A” é uma multinacional do setor automotivo. Com 

receita anual acima dos US$ 100 bilhões, a empresa A está presente em mais de 35 países e possui mais de 200 

mil funcionários. 

As áreas de TI da empresa A são organizadas verticalmente de acordo com as áreas de negócio com as quais 

estão alinhados, por exemplo, desenvolvimento de produto, compras, manufatura, vendas; e de acordo com 

quatro regiões geográficas: América do Sul, América do Norte, Europa e África/Ásia. Também são organizadas 

horizontalmente entre aplicações e infraestrutura de TI e entre suporte operacional e planejamento da TI. O 

executivo de TI entrevistado possui o cargo de diretor regional da organização de planejamento de aplicações de 

TI para a América do Sul. 
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De acordo com o entrevistado, as prioridades estratégicas da empresa A são: 1. Durabilidade e confiabilidade 

dos produtos finais; 2. Segurança dos produtos finais; 3. Proteção da propriedade intelectual; 4. Mineração de 

dados; 5. Produtividade e eficiência. 

Nota-se que a empresa A pode ser considerada uma organização que faz uso estratégico da TI. As aplicações de 

TI existentes, bem como aquelas que são planejadas em futuro próximo apresentam impactos estratégicos. Dessa 

forma, pode ser classificada no quadrante “Estratégico” do Grid de McFarlan (1984). 

A empresa A passa atualmente por uma transformação da área de TI. A organização de TI, que era 90% 

terceirizada até dois anos atrás, inverteu essa relação com o objetivo de melhor atender as necessidades de 

negócio, principalmente em relação ao desenvolvimento interno de aplicações de TI. No mesmo período o 

número de funcionários da organização de TI ao redor do globo passou de cerca de 2 mil para 11 mil. Junto com 

esse processo houve um movimento de forte centralização no desenvolvimento da TI, embora a operação e, 

principalmente, a tomada de decisão tenham se tornado mais descentralizadas. No estágio atual a organização 

busca uma integração intensiva dos seus sistemas de informação e o planejamento e controle têm sido efetuados 

de forma centralizada em virtude da integração almejada. A organização adota o modelo ITIL de governança de 

TI e possui uma metodologia de gerenciamento de projetos desenvolvida internamente. O Quadro 1 resume as 

principais características do papel da TI e da organização da TI na empresa A. 

Quadro 1 - Análise do papel da TI e da organização de TI na empresa A 

 

Junto com essas mudanças, a partir de 2012, a organização de TI passou a adotar um processo formal e 

estruturado para o gerenciamento do portfólio de projetos em escala global. Cada área de TI (conforme 

estruturação vertical da organização de TI mencionada na introdução do caso) é responsável pela gestão do 

portfólio de projetos de TI globais da respectiva área de negócio com a qual está alinhada e o processo é 

realizado em ciclos anuais, nos quais os projetos de TI são alocados. Nesse sentido, os projetos desenvolvidos 

possuem, na grande maioria dos casos, duração máxima de um ano, sendo seus entregáveis fracionados, caso 

necessário, para atender essa restrição na duração dos projetos. 

O processo de planejamento do portfólio tem início aproximadamente um ano antes da execução dos projetos e 

possui o objetivo de desenvolver um portfólio balanceado, que entregue aplicações de TI com alto valor 

agregado e alinhado com as estratégias das áreas de negócio. Inicialmente, são definidos as diretrizes e 

abordagem de desenvolvimento do portfólio, seu cronograma, bem como são obtidas as prioridades estratégicas 
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da organização. O portfólio é composto por projetos patrocinados tanto pelas áreas de negócio, como também 

pela área de TI.  

Após a etapa inicial de planejamento, tem início o processo de identificação das propostas de projetos, as quais 

são submetidas diretamente por pontos focais das áreas de negócio. As propostas contêm, além da descrição dos 

entregáveis/objetivos do projeto, uma estimativa do nível de aderência de cada proposta às prioridades 

estratégicas da organização. Para determinação desse nível, a correlação de cada proposta com cada uma das 

prioridades estratégicas é medida, pelas áreas de negócio, por meio de uma escala numérica. As propostas que 

apresentam correlação com as prioridades estratégicas são então categorizadas e mais detalhadamente 

desenvolvidas em conjunto pelas áreas de TI e de negócio, por meio de análises de custo e retorno financeiro. 

Basicamente, os projetos são classificados por objetivo em três grupos principais, conforme o Quadro 2.  

Quadro 2 – Tipos de projetos de TI desenvolvidos pela empresa A 

 

O cálculo do retorno financeiro dos projetos é feito por meio de um valor global que considera os benefícios 

financeiros esperados em áreas relacionadas com as prioridades estratégicas durante o ciclo de vida do projeto de 

TI e nos primeiros 12 meses após a sua implementação. São considerados apenas benefícios tangíveis com base 

financeira e que focam produtividade e utilização de recursos, tais como: redução de funcionários, cancelamento 

de novas contratações, aumento de receita por meio do aumento real de vendas e redução de estoque, gastos com 

garantia e com material direto. Esse valor é estimado pelas áreas de negócio com auxílio da área de TI e validado 

pela área financeira a fim de garantir estimativas robustas. 

Nessa etapa também são feitas estimativas da duração e esforço requerido pelos projetos utilizando aplicativos 

específicos, os quais são alimentados por dados históricos de projetos previamente desenvolvidos pela 

organização.  

Em seguida, é feita a priorização dos projetos com base tanto no seu nível global de correlação com as 

prioridades estratégicas, como também no seu retorno financeiro previsto e fatores mandatórios, tais como novos 

requisitos regulatórios ou legais. Para isso é usada uma formula matemática que atribui índices ao nível global de 

correlação estratégica, à taxa de retorno financeiro sobre o esforço da área de TI e aos projetos mandatórios, este 

último definido pela alta liderança corporativa. Da somatória desses índices é extraído o valor final utilizado para 

classificar os projetos em ordem descrente de prioridade. 
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Essa lista priorizada de projetos é então confrontada com os recursos humanos e financeiros disponíveis para a 

execução do portfólio. Nessa análise também são considerados os projetos que estão atrasados e cuja execução 

potencialmente pode adentrar o ano seguinte, assim como eventuais projetos em curso que se estendem por mais 

de um ano. Tendo essas restrições como referência, é estabelecida uma linha de corte na lista de projetos 

classificados em ordem decrescente de prioridade, a qual se constitui o primeiro portfólio proposto. 

De forma geral, essa primeira proposta de portfólio é elaborada seis meses antes da execução dos projetos, a qual 

ainda será submetida a uma série de revisões do comitê executivo da organização, onde são confirmadas a 

prioridade dos projetos e discutidas a ordem de execução dos mesmos. Ajustes e balanceamentos são 

frequentemente necessários em virtude do compartilhamento de recursos ou do surgimento de novas propostas 

críticas ao longo do processo. O portfólio final fica pronto cerca de três meses antes do início da execução dos 

primeiros projetos, período que é utilizado para operacionalização do portfólio. O Quadro 3 resume as principais 

características do processo de gerenciamento de portfólio de projetos da empresa A. 

Quadro 3 - Características do gerenciamento de portfólio da empresa A 

 

Como resultado desse processo de gestão de portfólio, a organização de TI como um todo vem registrando 

aumentos sucessivos nos benefícios financeiros anuais entregues por meio dos projetos de TI às áreas de 

negócio. Esses valores foram de cerca de US$ 250 milhões em 2012 (100 projetos), passaram para US$ 1 bilhão 

em 2013 (800 projetos) e chegaram a US$ 2 bilhões em 2014 (1200 projetos). 

 

5. Discussão 

O caso apresentado sugere que as abordagens propostas na literatura pesquisada podem ser aplicáveis para o 

planejamento de um portfólio de projetos de TI que esteja mais alinhado com o negócio. Em primeiro lugar, 

conforme sugerido por Peffers et al. (2003), o caso destaca como esse planejamento pode ser realizado de forma 

mais participativa, envolvendo diversas áreas e níveis hierárquicos e não somente a alta liderança de TI. Como 

resultado dessa abordagem, tem-se um processo de identificação e priorização de propostas de projetos que se 

apoia no valioso conhecimento disperso pela organização, sem perder o foco na sua missão estratégica. Além 

disso, conforme destacado por esses autores, o amplo envolvimento das áreas de negócio tem-se refletido numa 

maior aceitação e entusiasmo com o processo, o que, por sua vez, tem resultado no crescimento acentuado do 

número de projetos submetidos e executados ao longo dos últimos anos.  
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Com relação aos critérios de seleção de projetos, o caso analisado corrobora os estudos de Jiang e Klein (1999) e 

Moraes e Laurindo (2003, 2006), os quais sugerem que organizações posicionadas no quadrante “Estratégico” do 

Grid de McFarlan (1984) tendem a utilizar indicadores voltados aos objetivos e necessidades organizacionais 

para selecionar projetos. Mais especificamente, a seleção dos projetos é feita com o objetivo de maximizar a 

contribuição às prioridades estratégicas da organização, sem desconsiderar os aspectos de eficiência dos projetos 

(MORAES; LAURINDO, 2003, 2006; KREMMEL et al., 2011). 

Embora dados do impacto geral dos benefícios obtidos com esse processo de planejamento de portfólio ainda 

não estejam disponíveis na empresa A, do ponto de vista financeiro, os retornos dos projetos selecionados têm-se 

mostrado muito atrativos ao longo dos anos e podem refletir a potencialidade de contribuição dessa abordagem, 

uma vez que os benefícios financeiros foram avaliados em áreas diretamente relacionadas com as prioridades 

estratégicas da organização. A discussão apresentada é retratada na Figura 4. 

Figura 4 - Características e potenciais benefícios da abordagem de gestão de portfólio analisada 

 

 

6. Conclusão 

Dada a importância do alinhamento estratégico da TI, esse artigo aborda a questão de transição da estratégia para 

os projetos, ou seja, a identificação e priorização dos projetos-chave durante a fase de planejamento do portfólio 

de projetos de aplicações TI. De maneira mais específica, buscou investigar como o processo de identificação e 

seleção de projetos de aplicações de TI pode ser conduzido de maneira a garantir uma maior aderência às 

estratégias da organização. O caso analisado sugere que as organizações podem se beneficiar de um processo de 

planejamento de portfólio participativo e que busque maximizar, dentro do possível, a contribuição às 

prioridades estratégicas da organização. 

Do ponto de vista teórico, o estudo auxilia na consolidação de abordagens de identificação e seleção de projetos 

propostos na literatura, tais como os sugeridos por Peffers et al. (2003) e Moraes e Laurindo (2003, 2006). Do 

ponto de vista prático, esse estudo pode auxiliar gestores com uma sistemática consistente para o planejamento 

de portfólio de projetos de TI. É importante frisar, contudo, as limitações desse estudo, o qual não focaliza fases 

subsequentes da composição do portfólio de projetos, tais como alocação de recursos, balanceamentos e ajustes, 

as quais podem se revelar críticas em virtude das restrições de recursos comumente enfrentadas pelas 

organizações. Além disso, o estudo não explora métodos automáticos de otimização de portfólio, os quais 

tendem a adquirir importância conforme o número de projetos, critérios e restrições a serem considerados no 
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processo tornem-se elevados o suficiente para inviabilizar métodos manuais. Trata-se de oportunidades de 

pesquisa que podem ser exploradas no futuro. 
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