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O sucesso de um projeto e seu alinhamento com
os objetivos estratégicos da empresa começam numa
etapa anterior a seu gerenciamento: no processo de sele-
ção e formação do portfólio. O gerenciamento do port-
fólio de projetos tem relação íntima com a estratégia.
É a ferramenta para assegurar, além da escolha dos
projetos com maior probabilidade de êxito, o controle
do conjunto de projetos. Elevar a probabilidade de que
os melhores benefícios sejam gerados é o maior desafio
da seleção e priorização dos projetos e da formação do
portfólio. Neste trabalho, o objetivo é analisar o caso do
gerenciamento do portfólio de um grupo empresarial

do ramo do comércio de alimentos, a Cia. Tradicional
de Comércio. O estudo desse caso é precedido por uma
revisão da literatura sobre os conceitos básicos do tema.

1. Definição de Portfólio de Projetos
Portfólio, segundo Archer (1999), é um grupo de pro-

jetos de uma determinada empresa, que deve competir por
recursos escassos: pessoas, dinheiro, tempo etc. O PMI
(2006) define portfólio como uma coleção de projetos ou
programas coordenados de forma a se obter benefícios e
controles inexistentes quando são gerenciados de forma
independente. Os projetos ou programas são agrupados
para facilitar o atendimento de objetivos estratégicos do
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negócio. Os componentes que refletem os investimentos
da empresa são quantificados, ranqueados e priorizados.

Os componentes, como são chamados os projetos ou
programas dentro do portfólio, não são necessariamente
independentes nem diretamente relacionados entre si. O
portfólio compreende os componentes escolhidos, que
refletem e afetam as metas estratégicas da empresa.

2. Definição de Gerenciamento
do Portfólio de Projetos

O gerenciamento do portfólio é o sistema de gerencia-
mento centralizado de um ou mais portfólios, que inclui:
identificação, priorização, autorização, gerenciamento
e controle dos projetos, programas e outras atividades
relacionadas para alcançar os objetivos estratégicos da
empresa.

Kerzner (2006, p. 244) afirma que:"[...] o gerencia-
mento do portfólio de projetos ajuda a determinar a exata
combinação de projetos e o correto nível de investimento
para cada projeto. O resultado é maior equilíbrio entre
projetos em andamento e novas iniciativas estratégicas".

Levine (2005) define o conceito de gerenciamento
do portfólio de projetos de duas formas. Primeiro, como
ponte entre o gerenciamento tradicional das operações
e o gerenciamento de projetos. Segundo, de forma mais
abrangente. O gerenciamento do portfólio de projetos é
o núcleo de um sistema que une operação e projetos, re-
presentado por um hub; como o centro de uma coleção de
processos que representam funções de projeto e funções
operacionais. É também o motor que dirige a produção
das entregas de projetos para aumentar a saúde total da
empresa. Levine (2005) ainda deixa claro que o gerencia-
mento do portfólio de projetos não é gerenciar vários pro-

jetos; seu objetivo é maximizar a contribuição dos projetos
para o sucesso da empresa.

Resumindo, o gerenciamento do portfólio de projetos
pode ser definido como um conjunto de processos susten-
tado por pessoas e ferramentas que (I) guiam a empresa
na seleção correta de quais e quantos projetos devem ser
executados e (II) mantêm um portfólio de projetos que
maximizam os objetivos estratégicos da empresa, o uso
eficiente de recursos, a satisfação dos stakeholders ou
envolvidos e os resultados finais, ou seja, o lucro.

3. Comparação entre Gerenciamento
de Projetos e Gerenciamento
do Portfólio de Projetos

Embora os conceitos de gerenciamento de projetos
(project management) e gerenciamento do portfólio de pro-
jetos (project portfólio management) estejam intimamente
ligados, é importante ressaltar suas diferenças fundamen-
tais. Segundo Levine (2005), enquanto o gerenciamento
de projetos tem a preocupação com definição de escopo,
cumprimento de prazos, custos e qualidade esperada, o
gerenciamento do portfólio de projetos vai além dos quatro
pilares de sucesso de um projeto: o sucesso do projeto deve
ser medido em relação à sua pertinência aos objetivos estra-
tégicos da empresa. Os altos executivos das empresas não
estão interessados somente no gerenciamento adequado
do projeto. Suas preocupações são: lucratividade, retorno
sobre o investimento, realização dos benefícios e vantagens
competitivas. Daí a importância das decisões corretas no
processo de avaliar e selecionar projetos.

Pennypacker e Sepate (2005) também comparam os
dois conceitos e concluem que embora o gerenciamento
do portfólio de projetos e o gerenciamento de projetos



tenham como objetivo atingir ou superar as necessidades
dos stakeholders ou envolvidos, a diferença está em quem
são esses envolvidos e no foco de cada um. Os stakehol-
ders de projetos individuais são os donos do negócio, os
responsáveis pelo negócio e, normalmente, o usuário final
de um "entregável" - ou deliverable - do projeto. Esses
stakeholders estão especificamente preocupados em satis-
fazer suas necessidades próprias e em controlar prazos e
custos. Os stakeholders do gerenciamento do portfólio de
projetos incluem a alta gerência financeira, os altos exe-
cutivos da empresa e, em última instância, os acionistas
da empresa. Todos estão preocupados com a otimização
da utilização dos recursos escassos da empresa, com o
retorno do investimento, com o alinhamento estratégico e
com o perfil de risco do portfólio. Para satisfazer ambos os
grupos de stakeholders, as organizações precisam definir
um processo que integre as práticas de gerenciamento dos
projetos e de gerenciamento do portfólio.

De acordo com Wideman (2004), o caminho mais
seguro para delinear as diferenças entre gerenciamento de
projetos e gerenciamento do portfólio de projetos é avaliar
o ciclo de vida dos projetos em um ambiente de gerencia-
mento do portfólio de projetos. Normalmente considera-se
que o ciclo de vida de um projeto começa na sua aprovação
ou autorização e termina na sua entrega. Há modelos
que consideram o início de um projeto ainda antes: no
momento da elaboração de sua proposta. Com o gerencia-
mento do portfólio de projetos, a vida útil do gerenciamen-
to dos projetos está expandida, tanto no início quanto no
fim. O ciclo de vida de um portfólio de projetos - Project
Portfólio Life Span ou PPLS - considera as seguintes cinco
fases:
7. Identificação de necessidades e oportunidades.

2. Seleção da melhor combinação de projetos (portfólio).

3. Planejamento e execução dos projetos (gerenciamento de
projetos).

4. Aceite e utilização das entregas dos projetos.

5. Realização dos benefícios.

Foco Escopo, prazo, custo e qualidade dos
projetos.

Executar os projetos dentro do escopo
definido, com cumprimento de prazos,
custos e na qualidade esperada.

Figura 1. As três primeiras etapas do ciclo de vida de um
portfólio de projetos (Wideman, 2004).

O conceito de ciclo de vida de um portfólio de projetos
(PPLS) está representado na Figura 1 (Wideman, 2004).

Com base nesse modelo, pode-se notar que o foco
do gerenciamento de projetos está no item 3 (planeja-
mento e execução dos projetos). A expansão da visão de
gerenciamento de projetos para a visão de gerenciamento
do portfólio de projetos ocorre quando os cinco itens
relacionados pelo autor são considerados e priorizados
pelos altos executivos da empresa. Será necessário um
grande envolvimento da alta liderança da empresa, além
do desenvolvimento de cultura de governança ou contro-
les, processos e ferramentas para o desenvolvimento do
Portfólio de Projetos.

A comparação entre os conceitos de Gerenciamento
de Projetos e Gerenciamento do Portfólio de Projetos pode
ser resumida na Tabela l.

4. Estudo de Caso
A Companhia Tradicional de Comércio é uma empresa

do ramo de entretenimento gastronômico, detentora das
marcas Braz, Pirajá, Astor, Lanchonete da Cidade, Quintal

Responsáveis pelo negócio, usuário final de Alta gerência financeira, principais executivos e acionistas da
um "entregável" do projeto. empresa.

Aprovação ou autorização do projeto.

Entrega dos resultados.

Gerenciamento do Portfólio de Projetos

Retorno sobre o investimento, realização dos benefícios e
vantagens competitivas.
Alinhamento e aderência dos projetos aos objetivos
estratégicos da empresa.

Otimização da utilização dos recursos da empresa, com
retorno do investimento, alinhamento estratégico e com o
perfil do risco do portfólio.

Identificação de necessidades e oportunidades.

Realização dos benefícios.

Tabela 1. Comparação entre gerenciamento de projetos e gerenciamento do portfólio de projetos - adaptado de Pennypacker e
Sepate (2005) e Wideman (2004).

Comparação Gerenciamento de Projeto

Conceito de
sucesso

Início do ciclo de
vida dos projetos

Fim do ciclo de
vida dos projetos

Stakeholders



do Braz e Original. Foi criada por cinco sócios, três dos
quais trabalhavam em uma multinacional. O empreen-
dimento começou com uma análise do produto chope, do
ponto de vista de marketing. A análise evidenciou que
os principais pólos de entretenimento em São Paulo não
ofereciam essa bebida aliada a uma comida boa e rápida.

A trajetória do grupo começou com uma velha mercea-
ria no bairro de Moema, em São Paulo, transformada no
bar Original, que foi inaugurado em 29 de agosto de 1996.
Em seguida, os três trouxeram mais dois sócios para cui-
dar da gastronomia e outros projetos nasceram. Em março
de 1998, foi inaugurado o Pirajá. Em junho do mesmo
ano, a primeira Pizzaria Bráz foi inaugurada. Mais tarde,
outras três. Nos últimos anos, a Bráz foi eleita por diversos
guias como a melhor pizzaria da cidade. Em 2001, o grupo
de empresários inaugurou o Astor, bar contemporâneo,
criado a partir da observação de bares de prestígio do mun-
do inteiro. A primeira Lanchonete da Cidade foi aberta
em 2004; uma segunda unidade, em 2008. Em 2007, a
empresa havia inaugurado uma unidade da Pizzaria Bráz
no Rio de Janeiro.

No final de 2007, tinha 480 funcionários diretos. O
presente estudo de caso baseou-se em entrevistas com
um dos sócios, diretor da unidade de negócio (UN) Bares
e Comunicação Corporativa. A missão da empresa é
"proporcionar felicidade por meio de projetos de entrete-
nimento gastronômico casual". Sua visão é o crescimento,
em média, de 15% ao ano dos resultados de lucro total.

Os cinco princípios fundamentais da empresa são os
seguintes:
• Temos paixão por clientes.

• Criamos negócios obrigatoriamente comprometidos com

excelência de alimentos e bebidas, atendimento carinhoso
e ambiência inspiradora.

• Nossos projetos nascem para durar para sempre. Só inau-

guramos casas que nos dão prazer em freqüentar e orgulho

de ter.

• Respeitamos as pessoas que nos cercam, sempre: clientes,
funcionários, parceiros e fornecedores.

• Oferecemos carreiras profissionais para profissionais de
carreira. Acreditamos que só os melhores profissionais con-
quistam os melhores clientes, um segredo que herdamos

dos comércios tradicionais.

4.1. Processo de formação do portfólio
O conceito de projeto dentro da CTC é utilizado

para novos endereços, negócios, pratos, eventos, enfim,
qualquer idéia de entretenimento gastronômico casual
que sejam coerentes com a razão de ser, os princípios,
os objetivos e as estratégias da empresa. Por exemplo: os
primeiros negócios foram bares, depois começaram os ne-
gócios de pizzaria e lanchonete. Todos foram projetos que
se transformaram em negócios. Outro exemplo é um novo
cardápio: o cardápio especial do Original que homenageou
vários bares ou o cardápio das pizzas especiais da Bráz
com tempo limitado, quando foi lançado o livro do Saul
Galvão com as receitas. A reforma da entrada do Original
devido ao problema de barulho, também foi um projeto.
Projetos táticos também estão no mesmo processo de
seleção e priorização e, por vezes, precisam ter prioridade
maior que algum estratégico, devido a questões legais.

Objetivos estratégicos. Uma vez ao ano, ocorre
formalmente a revisão dos objetivos estratégicos, que
podem também ser revisados em reuniões semanais
ou na Reunião dos Sócios. A ocorrência sistemática
dessas reuniões garante a comunicação dos objetivos e
da estratégia a todos os níveis da empresa.

Seleção e priorização de projetos. Os cinco sócios
decidem sobre os projetos a serem executados. São con-
sideradas todas as oportunidades de desenvolvimento
de projetos de entretenimento gastronômico casual
que sejam consistentes corn a razão de ser, princípios,
objetivos e estratégias da empresa. Toda e qualquer
idéia passa pelo processo descrito na Figura 2.
Discussão do projeto pelos sócios. As idéias são
apresentadas pelos sócios ou pelos gerentes de UN,
que também podem fazer a "defesa" de suas idéias nas
reuniões semanais.



Inclusão na lista de projetos prioritários. O primeiro
passo para a inclusão de um projeto na lista de projetos
prioritários é o estudo de potencial, em que são utiliza-
dos os seguintes critérios de classificação dos projetos:
dificuldade de implementação, retorno financeiro, custo,
prazo e impacto na imagem da empresa. Os cinco sócios
e diretores têm o mesmo poder e um projeto só é aprova-
do por unanimidade.
Escolha do líder do projeto. É a seleção de um gerente
de Unidade de Negócios ou sócio para liderar o projeto
escolhido.

Preenchimento do brief do projeto. O brief do projeto
tem a função de project charter. Contém as seguintes
informações: nome do projeto, líder do projeto, objetivo
do projeto, estimativa de investimento total, estimativa
de faturamento mensal após o lançamento, data de lan-
çamento, escopo do projeto e fatores críticos de sucesso.

Aprovação do brief do projeto com sócios. Nesta
etapa, há um gate para aprovação do projeto com todos
os sócios, para validar o início de seu desenvolvimento.

Desenvolvimento do projeto. A etapa seguinte segue
um modelo de gerenciamento de projetos de novos ne-
gócios. Atualmente, há projetos selecionados e prioriza-
dos para os próximos cinco anos.

Atualização do projeto com sócios. É a realimentação
dos dados de condução do projeto para todos os sócios,
em reuniões periódicas.
Revisão do projeto com sócios. Caso haja indicado-
res que não correspondam às expectativas iniciais dos
sócios, é feita uma revisão do projeto e é elaborado um
novo plano de ação.
Aprovação do lançamento do projeto. Após sua exe-
cução, há um gate para aprovação da execução do projeto
e início da operação - neste momento, o projeto passa a
ser um novo negócio ou produto.

Lançamento e implantação. É a etapa de entrada em
operação do novo produto ou unidade de negócio.

Atualmente, existem 14 projetos no portfólio. A Figura 3
retrata uma visão do processo de gerenciamento do portfólio
da Cia. Tradicional de Comércio e as interfaces entre os seus
níveis organizacionais. Os detalhes da figura são explicados
a seguir.

Flecha 1: os sócios/diretores definem/revisam a missão,
visão, valores e objetivos estratégicos. São geradas lista de
projetos prioritários aprovados, informações de prazo, or-
çamento e implantação do projeto para o líder do projeto.

Flecha 2: atualização dos projetos com sócios. Revisão
do projeto com sócios
Flecha a: os objetivos estratégicos são comunicados
para a área de Operações, reforçando as necessidades
do negócio, propostas de projetos, estudo de potencial e
critérios de seleção de projetos.
Flecha b: a área de Operações gera ou identifica neces-
sidades do negócio, propostas de projetos, estudo de
potencial para a área de Gerenciamento do Portfólio.

Flecha c: são idéias para projetos, fluxo de informações
entre planejamento e execução das operações e feedback
dos resultados dos projetos implantados.
Flecha d: são projetos implantados e seus resultados.

4.2. Avaliação do sistema
A seguir, é feita urna análise dos pontos fortes e desafios

do sistema de gerenciamento de portfólio da Cia. Tradicional
de Comércio.

Pontos positivos. O fato de os cinco sócios e diretores
terem o mesmo poder e os projetos serem aprovados
por unanimidade é um aspecto positivo, pois o perfil dos
diretores é totalmente diferente e complementar, o que
garante a seleção dos projetos por mais de um critério.
Além disso, os sócios e diretores têm grande conheci-
mento do mercado em que atuam. Com isso, as infor-
mações utilizadas para a análise dos projetos têm maior
precisão.

Desafios. Falta uma área específica para o gerencia-
mento de projetos. Os líderes de projetos atualmente são
gerentes de UN ou os próprios sócios que não possuem
formação técnica em projetos. Além disso, o uso de
recursos humanos das áreas estratégicas e táticas da
empresa para liderar projetos impede que mais projetos
possam ser executados. Outro aspecto apontado como
oportunidade de aprimoramento é a composição socie-
tária para as diversas marcas. Os cinco sócios principais
com suas características pessoais formam um grupo ade-
quado para a seleção e priorização de projetos. Quando
um novo projeto impacta um grupo societário que não
participa diretamente das reuniões formais de aprovação
de projetos, pode ocasionar retrabalho das estimativas
iniciais de ROI e até o cancelamento do projeto devido a
discordâncias entre as partes. Outro ponto a ser conside-
rado é a questão da unanimidade para a seleção de pro-
jetos. Se por um lado este aspecto é positivo por garantir
a seleção de projetos após sua análise sob diferentes
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Objetivos
estratégicos

Gerenciamento
do portfólio

Seleção de
projetos

Gerenciamento
de projetos

Pontos Fortes

A razão de ser, princípios, objetivos e estratégia
da empresa definem os critérios para seleção de
projetos de modo a não deixar dúvidas quanto
aos motivos pelos quais estes projetos foram
escolhidos.

Grande conhecimento do mercado em que atuam
por parte dos gestores de portfólio.

O perfil dos participantes da seleção é diferente e
complementar, garantindo a seleção de projetos por
mais de um critério. O porte da empresa permite
que os próprios sócios/diretores participem da
seleção de projetos.

Desafios

Devido à necessidade de aprovação por
unanimidade, opiniões particulares podem tornar o
processo de seleção demorado e desgastante.
Além disso, viabilizar a participação dos demais
investidores no processo de aprovação dos projetos.

Necessidade de criar uma área específica para
gerenciamento de projetos.

Tabela 2. Boas práticas no gerenciamento do portfólio de projetos.

perspectivas, por outro lado, o
processo de decisão pode ser mais
demorado e desgastante.
Os pontos fortes e oportunidades

de aprimoramento, ou desafios, estão
sintetizados na Tabela z.

Comparando as principais reco-
mendações para garantir o sucesso
no gerenciamento do portfólio de
projetos, de autores consagrados
nessa área de conhecimento, com as
práticas utilizadas na Cia. Tradicional
de Comércio, podemos ressaltar:

• A alta administração também é
responsável pelo gerenciamento do
portfólio, garantindo, dessa forma, o
alinhamento entre a estratégia e os
projetos. Nesse caso, essa é uma boa
prática mais facilmente adotada em
empresas de menor porte.

• Reuniões formais entre os gestores
do portfólio e gerentes dos projetos
em andamento garantem que os
indicadores definidos para acompa-
nhamento dos projetos sejam siste-
maticamente atualizados e revisados
frente aos objetivos iniciais.

• A existência de especialistas ou de
profissionais com larga experiência

no assunto apoiando a análise de
projetos também é um fator crítico
de sucesso para as empresas, pois
permite a geração de informações
mais precisas e em um menor
tempo, tanto no que se refere a
informações técnicas, como também
informações de mercado.

• As reuniões formais com os gerentes
de projeto e os responsáveis pelo
gerenciamento do portfólio também
auxiliam na inserção do processo de
reavaliação constante dos projetos
frente aos objetivos estratégicos
previamente definidos.

• A preocupação e o cuidado da alta
administração em seguir os proces-
sos estabelecidos de seleção e priori-
zação de projetos é um fator crítico
para que não haja a percepção de
que componentes são aprovados ou
rejeitados por opções políticas ou
pessoais.

• Os critérios para seleção de projetos
demonstram claramente o ali-
nhamento com a razão de ser,
princípios, objetivos e estratégia da
empresa, deforma a não deixar dú-
vidas quanto aos motivos pelos quais
estes projetos foram escolhidos.

• Os membros da alta administração

também participam como sponsors

ou responsáveis por um grupo de

projetos, o que viabiliza a avaliação

constante dos seus resultados frente

às expectativas da alta administra-

ção.

• A restrição do número de projetos

pela capacidade de gerenciamento

dos recursos humanos da empresa

também é uma prática que permite

um maior foco e dedicação em sua

execução.

• É possível que as reuniões formais

de avaliação de projetos novos e em

andamento incluam a alta adminis-

tração que acumula as funções de

gerenciamento do portfólio e os ges-

tores dos projetos em andamento.

• O líder ou gerente de projeto nor-

malmente é um membro da alta

administração ou um dos gerentes

de Unidades de Negócio, para os

quais o sucesso de um projeto está

muito mais relacionado ao sucesso

do negócio após sua implementação

(estratégia) do que ao sucesso do

projeto propriamente dito.
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