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A maioria das empresas se envolvem em muitos projetos
concomitantemente. Alguns desses projetos podem estar relacionados
ao desenvolvimento de produtos e serviços, outros dizem respeito a
mudanças nos processos de trabalho e/ou nos fluxos dde produção,
enquanto outros se relacionam com o desenvolvimento de
competências, implementação de novos sistemas de TI, questões
ambientais, etc. Essa realidade faz com que uma das principais tarefas
gereciais seja a alocação de recursos em todos estes projetos (bem
como nos trabalhos diários) e conse-quentemente, a gestão de portfólio
de projetos se torna fundamental para o desempenho da empresa. O
objetivo deste artigo é expor uma ferramenta de gestão de porftólio
para seleção de projetos de melhoria do processo de desenvolvimento
de produtos, denomida SPM, que sintetiza critérios de avaliação de
projetos disponíveis na literatura. Essa ferramenta foi desenvolvida
por meio de uma pesquisa-ação em uma grande empresa do setor de
tecnologia bancária. Nesse trabalho é apresentada uma lista contendo
62 critérios de avaliação de projetos de melhoria, que pode ser
utilizada como referencial para que empresas selecionem critérios de
acordo com sua necessidade. A ferramenta proposta tem o intuito de
realizar a avaliação dos projetos de uma forma sistemática, tal qual
sejam priorizados os projetos de melhoria que realmente alcancem os
objetivos estratégicos da empresa. A avaliação coletiva, promovida
pela ferramenta, também propicia que visões de diferentes áreas sejam
levadas em consideração, reduzindo um possível viés departamental.
Vale ressaltar que a SPM apresenta também uma visão intuitiva das
características avaliadas nos projetos, tornando-se assim uma
ferramenta adequada para a tomada de decisão da escolha dos
projetos a serem implantados.
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1. Introdução
O Processo de Desenvolvimento de Produtos (PDP) é considerado como um dos principais
processos que propiciam o crescimento contínuo e a manutenção da competitividade das
empresas, uma vez que é por meio dele que se garante a inovação e diversidade de produtos
(BÜYÜKÖZKAN e BAYKASOGLU, 2007; ROZENFELD et al., 2006). No entanto, a gestão
deste processo é uma atividade desafiadora e complexa em função das próprias características
deste processo, as quais se destacam: a incerteza e o risco nas atividades envolvidas; o grande
volume de informações trabalhado; as diversas fontes de pesquisa consultadas; os vários
requisitos que devem ser considerados das fases do ciclo de vida do produto e das
necessidades dos clientes (ROZENFELD, et al., 2006). Levando-se em consideração a
criticidade do PDP e os desafios de sua gestão, torna-se importante investir em sua melhoria,
buscando identificar e minimizar problemas que afetam sua eficiência e eficácia.
Para realizar sistematicamente essa busca é recomendado a adoção de uma abordagem de
gestão por processos que as ajudem a descobrir, priorizar e implantar melhorias (COSTA,
2006). A abordagem de Gestão por Processos, também conhecida por Business Process
Management (BPM), é uma das praticas atuais de gestão que corroboram para o aumento e
sustento da vantagem competitiva das organizações (HUNG, 2006) por propiciar o
alinhamento dos negócios operacionais com as prioridades estratégicas organizacionais. Uma
abordagem genérica de BPM é cíclica e compreende as fases de entendimento dos
direcionadores estratégicos, diagnóstico e modelagem da situação atual e futura, e por fim a
definição, seleção e desenvolvimento dos projetos de mudança (COSTA, 2006).
Um diagnóstico eficaz de processo viabiliza a descoberta de inúmeras oportunidades de
melhoria de um processo formando um portfólio de projetos de melhoria (COSTA, 2011). As
oportunidades desse portfólio devem ser avaliadas e priorizadas de acordo com as definições
estratégicas de cada empresa, uma vez que a empresa possui capacidade finita para implantar
seus projetos de melhoria. Técnicas e métodos de gestão de portfólio podem ser utilizados
para auxiliar a avaliação desses projetos. O emprego desses métodos se mostra interessante
principalmente quando analisado os objetivos da gestão de portfólio: maximização do valor
do portfólio; equilíbrio dos projetos do portfólio, alinhamento do portfólio com a estratégia do
negócio; e alocação de recursos entre os projetos (OLIVEIRA, 2009).
O objetivo deste artigo é expor uma ferramenta de gestão de portfólio para seleção de projetos
de melhoria do PDP, denomida SPM, que sintetiza critérios de avaliação de projetos
disponíveis na literatura. Essa ferramenta foi desenvolvida por meio de uma pesquisa-ação em
uma grande empresa do setor de tecnologia bancária. No presente trabalho, são apresentados
os critérios selecionados e é descrita a SPM.
O restante deste artigo está assim estruturado: seção 2 discorre sobre a revisão da literatura de
PDP e sobre gestão de portfólio. Já a seção 3 descreve o método de pesquisa de método, e
portando a metodologia de pesquisa empregada. A seção 4 é focada nos resultados obtidos,
assim é apresentada a ferramenta proposta. Por fim, a seção 5 apresenta as conclusões do
trabalho.
2. Revisão Bibliográfica
2.1. Características do Processo de Desenvolvimento de Produtos
O Desenvolvimento de Produtos é um processo de negócio que tem como objetivo
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transformar dados e possibilidades técnicas em oportunidades de mercado e informações para
auxiliar o projeto de produtos comerciais, respectivamente (CLARK e FUJIMOTO, 1991).
Têm-se, inclusos no Processo de Desenvolvimento de Produtos (PDP), a concepção, o projeto
e a preparação para comercialização do produto. Tais atividades exigem o intercâmbio de
informações entre si, logo uma intensa comunicação entre os departamentos de uma empresa
e um processo de aprendizado contínuo dos mesmos são as primeiras marcas características
do PDP (SÖDERQUIST, 2006; BRADFIELD e GAO, 2007).
Pode-se utilizar ainda para caracterizar o PDP: a incerteza e o risco nas atividades envolvidas;
o grande volume de informações trabalhado; as diversas fontes de pesquisa consultadas; os
vários requisitos que devem ser considerados das fases do ciclo de vida do produto e das
necessidades dos clientes (ROZENFELD, et al., 2006).
O processo de desenvolvimento de produtos (PDP) tem como principal objetivo trazer um
novo produto ou serviço ao mercado. Na definição de Rozenfeld et al (2006, p.3)
“desenvolver produtos consiste em um conjunto de atividades por meio das quais busca-se, a
partir das necessidades do mercado e das possibilidades e restrições tecnológicas, e
considerando as estratégias competitivas e de produto da empresa, chegar às especificações de
projeto de um produto e de seu processo de produção, para que a manufatura seja capaz de
produzi-lo”.
Devido à sua natureza dinâmica e pelo alto nível de incertezas (FEKRI, ALIAHMADI, e
FATHIAN, 2008; ROZENFELD et al., 2006) o PDP pode ser considerado como um processo
desafiador. Esse desafio é ainda maior quando analisado em conjunto com o atual cenário, em
que se verifica um aumento dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento, o
desenvolvimento de novas tecnologias (muitas vezes radicais) tornando produtos totalmente
obsoletos, o ciclo de vida dos produtos, por conseqüência, estão cada vez mais reduzidos e a
intensa competição, tanto do mercado interno quando o global aumenta as dificuldades e os
riscos associados ao PDP (DROGE, CALANTONE, e HARMANCIOGLU, 2008).
As pesquisas realizadas apontam que para reduzir esses desafios devem ser planejados ciclos
de melhoria do PDP. Contudo, Bessant (2005) enfatiza que apenas melhorias locais não
garantem o sucesso desse processo. Para as empresas mitigarem riscos e dificuldades, elas
devem fazer um esforço sistêmico para melhorar o PDP como um todo e, por isso, devem
balancear seu portfólio de projetos de melhoria.
2.2. Gestão de portfólio
A maioria das empresas se envolvem em muitos projetos concomitantemente. Alguns desses
projetos podem estar relacionados ao desenvolvimento de produtos e serviços, outros dizem
respeito a mudanças nos processos de trabalho e/ou nos fluxos de produção, enquanto outros
se relacionam com o desenvolvimento de competências, implementação de novos sistemas de
TI, questões ambientais, etc. Essa realidade faz com que uma das principais tarefas gereciais
seja a alocação de recursos em todos estes projetos (bem como nos trabalhos diários) e consequentemente, a gestão de portfólio de projetos se torna fundamental para o desempenho da
empresa (BLICHFELDT e ESKEROD, 2008).
A definição de portfólio de projetos, segundo Archer (1999), é “um grupo de projetos que são
realizados sob o patrocínio e / ou gestão de uma organização em particular” e,
consequentemente, a gestão de portfólio são as atividades gerenciais que dizem respeito à (1)
a primeira triagem, seleção e priorização de propostas de projetos, (2) à revisão das
prioridades dos projetos simultâneos do portfólio e (3) a alocação e realocação de recursos
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para projetos de acordo com as prioridades (BLICHFELDT e ESKEROD, 2008).
A maioria dos métodos de gestão de portólio são embasados por princípios centrais da teoria
de tomada de decisão racional, por exemplo, a interpretação de uma série de critérios de
avaliação na sua maioria relacionadas com as necessidades e objetivos corporativos; a
acentuação do grau em que cada alternativa (ou seja, proposta de projeto ) atende a esses
critérios, e uma seleção (ou priorização) dos projetos que oferecem mais valor quando
avaliada através de pré-especificados critérios de avaliação (BLICHFELDT e ESKEROD,
2008). McNally (2009) salienta que a capacidade dos modelos de decisão de selecionar os
melhores projetos de uma forma precisa varia de acordo com os critérios utilizados e os pesos
para os critérios aplicados.
McNally (2009) realizou um levantamento das principais dimensoes dos criterios descritos na
literatura e mais utilizados nas empresas, são eles: maximização, balanceamento e
alinhamento estratégico do portfólio. O mesmo autor enfatiza que embora essas dimensões
são normalmente utilizadas, o peso ou a ênfase dada a cada uma varia consideravelmente
entre as empresas. Métodos e ferramentas de gestão de portfólio, portanto, devem ser
customizadas de acordo com as necessidades específicas de cada organização.

3. Método de pesquisa
A abordagem científica selecionada para o desenvolvimento do trabalho foi a hipotéticodedutiva, já que cada caso de aplicação da proposta representa uma tentativa de refutar a
hipótese de pesquisa, que foi definida como: a ferramenta de seleção de projetos de melhoria
(SPM) é viável para ser utilizado por empresas. Para o desenvolvimento da ferramenta foi
conduzida uma pesquisa-ação (Karlson, 2008) com uma grande empresa do setor de
tecnologia bancária, a qual durou, aproximadamente, oito meses.
Para o desenvolvimento da ferramenta proposta foram definidas duas fases de pesquisa,
conforme ilustrado na Figura 1. A primeira fase foi destinada à pesquisa bibliográfica, na qual
foi inicialmente elaborada, apartir da literatura, uma lista contendo 62 critérios, em seguida
esses critérios foram avaliados por oito especialistas acadêmicos e da própria empresa e, por
fim, foram selecionados 10 critérios para comporem a ferramenta. Paralelamente, durante a
segunda fase da pesquisa, a SPM foi implementada. Foi elaborada uma primeira versão da
ferramenta, que foi testada e avaliada pela empresa e, conseqentemente foi desenvolvida uma
segunda versão, contendo a implementação das sugestões de melhoria propostas.
A ferramenta desenvolvida a partir dos resultados de cada um desses passos é apresentada na
próxima seção.
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1.
Pesquisa bibliográfica
1.1
Lista de
Critérios

1.2
Avaliação dos
critérios

1º. Resultado:

1.3
Seleção dos
critérios

2.
Construção da SPM
2.1
Criação da
1ª. Versão

2.2
Avaliação da
1ª. Versão

Critérios

1º. Resultado:

2.3
Criação da
2ª. Versão

SPM

Figura 1 – Fases da pesquisa

4. Ferramenta de Seleção de Projetos de Melhoria (SPM)
A ferramenta proposta é composta por uma planilha excel de seleção de projetos de melhoria
e por um tutorial de sua aplicação e manutenção. Ambos os componentes estão disponíveis
gratuitamente no site http://www.portaldeconhecimentos.org.br/. Para facilitar a compreensão
da SPM, os critérios de avaliação dos projetos são apresentados inicialmente e em seguida são
apresentados os passos para utilização da ferramenta.
4.1. Critérios de avaliação dos projetos
A definição de critérios para selecionar projetos é condição sine qua non da gestão de
portfólio, dessa forma, conforme mencionado, foi realizada uma pesquisa bibliográfica para
identificar um conjunto de critérios que podem ser empregados durante a avaliação de
projetos de melhoria. Os critérios listados foram identificados nos trabalhos de Archer e
Ghasemzadeh (1999), Reyck et al (2005), Baldan et al (2007), Chien (2002), Costa (2007),
Cristofari (2008), McDonough e Spital (2003), Ghasemzadeh e Archer (2000), Holland e
Fathi (2007), Iamratanakul e Milosevic (2007), Lin e Hsieh (2003), Martinsuo e Lehtonen
(2007), Mikkola (2001), Pain et al (2009), Richardson (2006) e Sienou et al (2006).
A importância de cada um dos critérios foi avaliada por oito especialistas, os quais foram
solicitados para realizar a avaliação por meio de uma escala de 0 -10, sendo 0 o critério
considerado sem importância e 10 como muito importante. O resultado final dessa avaliação é
apresentado na Tabela 1.
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Critério
Média
Alinhamento estratégico
10,0
Vantagem competitiva
9,4
Nível de complexidade
8,8
Apoio executivo
8,8
Tempo
8,1
Conformidade legal e regulatória
8,1
Custo
8,1
Retorno sobre o investimento (ROI)
8,1
Disponibilidade de recursos
8,1
Crescimento da receita
6,9
Clareza dos objetivos do projeto
6,9
Receita
6,9
Análise de riscos
6,9
Risco do negócio
6,9
Necessidades do cliente
6,9
Satisfação do cliente externo
6,9
Envolvimento da diretoria
6,9
Relacionamento entre projetos
6,3
Dificuldade de implementação
6,3
Custo-benefício
6,3
Economia de custo
6,3
Payback
6,3
Impacto de mercado
6,3
Impacto na empresa
6,3
Melhoria do processo
6,3
Mudança organizacional
6,3
Risco de imagem da marca
6,3
Dificuldade técnica
5,6
Impacto nas linhas de produto existentes
5,6
Eliminação de fraquezas do processo
5,6
Probabilidade de sucesso
5,6
Risco de implementação
5,6
Risco de tecnologia
5,6
Sustentabilidade (??) do projeto
5,6
Capacidade de recursos humanos
5,0
Produtividade
5,0
Disponibilidade de informações
5,0
Satisfação do cliente interno
5,0

Critério
Média
Grau de padronização
4,7
Investimento
4,7
Taxa interna de retorno (TIR)
4,7
Análise de restrições
4,7
Dependência
4,4
Competência específica
4,4
Impacto de não realizar o projeto
4,4
Impacto nas condições de trabalho
4,4
Satisfação do empregado
4,4
Conformidade com os padrões
4,1
Risco de planejamento do projeto
4,1
Necessidade de esforço de funcionários
4,1
Restrições financeiras e no orçamento
4,1
Despesa
3,8
Compartilhamento de atividades/recursos
3,8
Valor econômico adicionado
3,4
Valor presente líquido (VPL)
3,4
Risco da aceitação do mercado
3,4
Impactos ambientais
3,4
Geração de propriedade intelectual
2,5
Fluxo de caixa
2,2
Risco de relações públicas
2,2
Marketing interno
1,9
Fluxo de caixa acumulado
1,6

Tabela 1 – Lista de critérios de avaliação de projetos de melhoria

Foram selecionados nove critérios que obtiveram as maiores pontuações para serem incluídos
na SPM. São esses critérios:
 Alinhamento estratégico: medida do quanto o projeto de melhoria está alinhado com a
estratégia da empresa.
 Vantagem competitiva: avaliação da vantagem competitiva que a implementação do
projeto de melhoria vai proporcionar.
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Nível de complexidade: grau de complexidade do projeto.
Apoio executivo: nível de apoio da alta gerência em relação ao projeto.
Tempo: tempo previsto para a realização do projeto de melhoria.
Conformidade legal e regulatória: análise da conformidade legal e regulatória do projeto de
melhoria.
 Custo: quantidade de dinheiro despendido para a implementação da melhoria.
 Retorno sobre o investimento: é a relação entre o dinheiro ganho ou perdido e o dinheiro
investido no projeto.
 Disponibilidade de recursos: disponibilidade dos recursos necessários para a execução do
projeto.
Para aumentar a compreensão de cada um dos nove critérios durante a avaliação dos projetos
de melhoria, foram definidos subcritérios que indicam a escala da pontuação para cada
critério. Dessa forma, durante a avaliação de cada projeto de melhoria, os avaliadores devem
atribuir uma pontuação, cujo significado é de conhecimento coletivo, propiciando, portanto,
aos avaliadores dos projetos chegarem a uma avaliação mais coerente. Por exemplo, para o
critério Custo (“O custo deste projeto é?”) foram definidas as seguintes pontuações:
 NENHUM: mínimo gasto (utilização) de recursos disponíveis na própria área ou
facilmente conseguidos.
 BAIXO: algum gasto (utilização) de recursos próprios (dentro do orçamento da área).
 MÉDIO: gasto de recursos além do "orçamento" da área, mas aprovável em nível
imediatamente superior (dentro do orçamento deste).
 ALTO: gasto de recursos que requerem remanejamento de verba/recursos do orçamento da
instituição, no nível de diretoria.
 EXTREMO: gasto de recursos ($, homens/hora, equipamentos etc.) muito significativos,
além do previsto/orçado /disponível, requerendo decisão política/estratégica da instituição.

4.2. Passos para utilização da SPM
Para utilização da ferramenta devem ser realizada a configuração inicial da ferramenta e cinco
passos e conforme a Figura 2 ilustra.
A configuração inicial da SPM tem por objetivo dar pesos diferentes para cada um dos nove
critérios. O peso do critério é calculado, automaticamente pela SPM, pela expressão 1, sendo
que
é o peso médio para o critério j,
é o número de avaliadores dos critérios e
éo
peso do critério .

A atribuição desses pesos indicará qual é a importância de cada critério durante a avaliação
dos projetos. Dessa forma, a pontuação da avaliação final de cada projeto pode ser ponderada
de acordo com os pesos dos critérios, possibilitando que a tomada de decisão sobre a seleção
dos projetos possa ser realizada de acordo com a prioridade atual de cada empresa.
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Conf.
Iniciais

• Definir os avaliadores dos critérios
• Estabelecer pesos para os critérios

Passo 1

• Cadastrar dados do ciclo de melhoria
• Cadastrar avaliadores dos projetos

Passo 2

• Cadastrar projetos
• Gerar formulários (caso tenha escolhido modo email)

Passo 3

• Escolher modo de uso (via e-mail ou por reunião)
• Avaliar projetos (caso tenha escolhido modo
reunião)

Passo 4

• Escolher tipo de classificação: pontos ou projetos
• Analisar classificação

Passo 5

• Escolher critérios para análise do gráfico
• Gerar gráfico
• Analisar o gráfico

Figura 2 – Passos para utilização da SSM

Essa importância é ilustrada pela situação hipotética 1, na qual os critérios custo, alinhamento
estratégico (A.E.) e tempo necessário para a execução do projeto tenham o mesmo peso e pela
situação hipotética 2 na qual esses mesmos critérios tem diferentes pesos. Como ilustrado na
Tabela 2, o resultado da avaliação de dois projetos é diferente para cada situação. Na situação
hipotética 1 a avaliação final do Projeto A é mais atraente do que a do Projeto B, assim, é de
se esperar que o Projeto A seja priorizado. Já na situação hipótetica 2 vemos que o Projeto B é
mais atraente do que o Projeto A, pois sua pontuação ponderada é maior, uma vez que ele
recebeu nota mais alta no critério alinhamento estratégico que tem um peso maior do que os
outros critérios. Nesse segunda situação, portanto, o projeto B deve ser priorizado.
Situação Hipotética 1
Custo
Peso do critério
Projeto A
Projeto B

10
5

A.E.

5
10

Tempo Pontuação

10
5

8,33
6,67

Situação Hipotética 2
Custo
Peso do critério 1
Projeto A
Projeto B

10
5

A.E.
7

Tempo Pontuação
3

5
10

10
5

6,82
8,18

Tabela 2. Ilustração da importância da atribuição de pesos para os critérios

Cabe ressaltar que devem ser escolhidos avaliadores dos critérios que tenham conhecimento
das prioridades estratégicas da empresa, uma vez que, conforme mencionado, a atribuição
desses pesos irá influenciar a tomada de decisão da selecão dos projetos. É recomendado que
essa configuração inicial seja reutilizada, uma vez que ela é decorrente das prioridades
estratégicas da empresa que deve ser suficientemente perene para ser de médio a longo prazo.
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Uma vez estabelecidos os pesos dos critérios é iniciado o Passo 1, assim, devem ser descritos
os dados do ciclo de melhoria e definidos os avaliadores dos projetos, preferivelmente sendo
formado um grupo multifuncional. No Passo 2 os projetos de melhoria são cadastrados e os
formulários para suas avaliações são gerados na ferramenta.
Em seguida, a SPM apresenta no Passo 3 duas opções para realizar a avaliação dos projetos:
modo reunião e modo e-mail. No modo reunião o formulário de avaliação dos projetos é
impresso e disponibilizado para a equipe, que irá avaliar os projetos em conjunto durante a
reunião, sempre buscando reduzir as discrepâncias entre as avaliações. No modo e-mail, são
geradas planilhas individuais para os avaliadores que devem realizar suas avaliações
individualmente e enviar por email suas planilhas para o responsável. É, portanto, no passo 3
que as avaliações dos projetos devem ser realizadas de acordo com o modo selecionado. A
SPM automaticamente calcula a média de cada critério por projeto por meio da expressão 2,
sendo que
é a média do critério do projeto j,
é o número de avaliadores dos projetos e
é o valor do critério .

No passo 4 os dados das pontuações dos projetos são compilados pela SPM pela expressão 3,
sendo
a pontuação final do projeto j,
a média do critério do projeto i,
é o peso
médio para o critério i.

A Figura 3 ilustra o resultado final do passo 4, na última coluna da matriz é visualizada a
pontuação final de cada projeto e nas colunas intermediárias a nota média dos critérios de
cada projeto. As cores das diferentes células variam de acordo com a pontuação do projeto
sendo as notas em verdes maiores e, portanto melhores, em seguida da cor amarela e, por fim,
da cor vermelha.

Pontuação final
para o projeto 1

Figura 3 – Resultado passo 4: matriz de pontuação dos projetos

Por fim, no passo 5 devem ser selecionados os eixos do gráfico bolha de acordo com a
necessidade da empresa, conforme ilustrado na Figura 4. A análise do gráfico deve levar em
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consideração a importância de se ter um portfólio de projetos de melhoria balanceado, ou seja,
devem ser definidos e priorizados projetos de diferente porte e complexidade, e reduzidos ou
mesmo descartados os projetos que não estão alinhados à estratégia da empresa.
Pode-se dizer que o resultado final gerado pela SPM é a compilação e avaliação da pontuação
recebida dos projetos por cada um dos critérios da ferramenta.

Figura 4 – Resultado passo 5: gráfico bolha

5. Considerações finais
A seleção e priorização de projetos de melhoria é uma atividade crítica da gestão por
processos. Essas atividades devem ser embasadas em ténicas de gestão de portfólio e um
conjunto de critérios deve ser definido levando-se em consideração os direcionadores
estratégicos de cada organização. O objetivo desse trabalho foi desenvolver uma ferramenta
de gestão de portfólio para selecionar projetos de melhoria do processo de desenvolvimento
de produtos.
A primeira contribuição desse trabalho é a sistematização de critérios para avaliar projetos de
melhoria. A lista de critérios proposta pode ser utilizada como referencial para que empresas
selecionem critérios de acordo com sua necessidade.
A segunda contribuição é a ferramenta SPM que foi desenvolvida por meio de uma pesquisaação. Em resumo a SPM tem o intuito de realizar a avaliação dos projetos de uma forma
sistemática, tal qual sejam priorizados os projetos de melhoria que realmente alcancem os
objetivos estratégicos da empresa. A avaliação coletiva também propicia que visões de
diferentes áreas sejam levadas em consideração, reduzindo um possível viés departamental.
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Vale ressaltar que a planilha apresenta também uma visão intuitiva das características
avaliadas nos projetos, tornando-se assim uma ferramenta adequada para a tomada de decisão
da escolha dos projetos a serem implantados.
A SPM é uma proposta inicial que foi validada em uma única empresa que demonstrou
grande satisfação com os resultados alcançados. No entanto, acredita-se que a ferramenta
proposta necessita de uma maior validação prática. Nesse sentido, foi realizada sua aplicação
em uma pequena empresa do setor de alta tecnologia e é planejada sua aplicação em estudos
de caso em duas outras pequenas empresas. Após a realização desses estudos de caso serão
analisados com maior produndidade os benefícios da ferramenta para a seleção e priorização
de projetos de melhoria do PDP.
Os autores agradecem ao apoio fornecido pelo CNPq e pela CAPES para o desenvolvimento
da pesquisa que resultou neste artigo.
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