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Introdução
Neste artigo, será feita uma revi-

são das necessidades de alinhar Estra-
tégia Organizacional e seus Objetivos
Estratégicos com a Gerência de
Portfólio de Projetos e com Projetos
em si. Utilizando o modelo Strategic
Project Leadership® (SPL®), criado por
SHENHAR (2004) e aplicado em
pesquisa de campo por SRIVANNA-
BOON & MILOSEVIC (2004), ficará
clara a diferença entre alinhamento
da estratégia organizacional, usando
a seleção e priorização de projetos e
programas, e alinhamento da estraté-
gia organizacional com projetos em
si, usando do modelo SPL®. Diferen-
te do que possa parecer elas não são
excludeníes, são ambas úteis e com o
objetivo de dar suporte a profissionais
da área de gestão de projetos para o
melhor resultado das necessidades
organizacionais

1. Desenvolvimento
Nas melhores práticas para

gerenciamento de projetos, contidas
no PMBOK® (Guiâe to the Project
Management Body of Knowledge, 2004)
do P MI®, encontram-se as definições
para Projetos, Programas e Portfolios:

"As organizações realizam um
trabalho para atingir um conjunto de
objetivos. Em geral, o trabalho pode
ser categorizado como projetos ou
operações, embora os dois ocasional-
mente se sobreponham. Projeto é um
esforço temporário empreendido para
criar um produto, serviço ou resulta-
do exclusivo, um meio de organizar
atividades que não podem ser abor-
dadas dentro dos limites operacionais
normais da organização. Os projetos
são, portanto, freqüentemente utiliza-
dos como um meio de atingir o plano
estratégico de uma organização(...)
programas tratam de agrupamentos
de projetos que, caso fossem trata-
dos separadamente, não trariam os
mesmos benefícios como quando
tratados conjuntamente, envolvendo
projetos com finalidades comuns e
podendo incluir uma função opera-
cional ligada a um desses projetos(...)
portfólio é uma coleção de projetos e/
ou programas e outros trabalhos que
são agrupados para facilitar gerencia-
mento efetivo do trabalho para atingir
objetivos estratégicos do negócio. Os
projetos ou programas do portfólio
não precisam estar inter-relacionados
ou serem, necessariamente, indepen-
dentes."

Em sua definição, o ciclo de vida
de urn programa inclui três temas
fundamentais que o diferenciam de
múltiplos projetos: Gerenciamento
de Benefícios (Benefits Management),
Gerenciamento de envolvidos no
programa (Program Stakeholâer Ma-
nagement) e Governança de programa
(Program Govemance).

Sem desmerecer os dois pri-
meiros temas é no de governança
que encontramos ferramental para
a melhoria das questões abordadas
como problemáticas neste artigo. O
contexto de governança de programa
deve estar inserido no contexto de
governança organizacional, exibido
na Figura 1. Governança de progra-
ma é um processo para desenvolver,
comunicar, implantar, monitorar e
assegurar as políticas, procedimentos,
estruturas organizacionais e práticas
associadas a um dado programa,
controlando os investimentos da
organização e a entrega de benefícios
durante a progressão do programa.

Neste contexto, os níveis geren-
ciais da organização garantirão que
a governança de programa esteja
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alinhada com a governança organiza-
cional ou estratégia organizacional.

As escolhas de recursos, tempo
despendido e prioridades deixam de
ser definidas per projeto e passam
a ser definidas por uma governança
representativa das necessidades da
organização.

Diante da necessidade de uma es-
trutura que coaduna com a estrutura
corporativa de governança, é pro-
posta uma Estrutura de Governança
de Programas. O corpo diretivo do
programa assegura a abrangência da
governança, a qualidade do programa
e, portanto, dos projetos que com-
põem o programa. São funções desse
corpo diretivo:

iniciar o programa:

aprovar os planos do programa e
autorizar desvios;

rever o progresso do programa,
entregas dos benefícios e custos;

suportar o gerente do programa em
questões que ele sozinho não consiga
resolver;

assegurar que recursos estejam
disponíveis para o programa;

coletar dados para a função de
Relatório Estratégico de Progresso
(Strategic Progress Reportíng);

estabelecer procedimentos e limites
para tomada de decisões em relação
a custos;

compliance com políticas legais
e corporativas, procedimentos,
padrões e requerimentos.

1.2. Portfólio de programas e
projetos.

Portfólio de projetos está associa-
do à melhor e mais eficaz composição
de projetos para a organização. Para
compor um portfólio de programas e
projetos devem ser seguidos, segundo
o The Standard for Portfólio Manage-
ment from PMI®, os processos:

identificação de componentes
(projetos e programas) que estão ou
concorrem para serem inseridos no
portfólio;

categorização, como pesquisa e
desenvolvimento, marketing, legais,
por exemplo;

avaliação por meio de variáveis
escolhidas com o objetivo de pontuar
os componentes;

seleção dos componentes segundo
critérios pré-definidos e avaliação;

priorização;

balanceamento dos componentes,
considerando-se recursos e riscos, e
autorização dos componentes do
portfólio.

1.3. Mudanças no portfólio
A necessidade de redefinir o(s)

portfólio(s) de programas e projetos
surge com:

mudanças estratégicas da organi-
zação;

necessidades identificadas na revisão
da performance do (s) portfólio (s) ou
programas de projetos.
O fluxo da Figura z auxilia o

entendimento de como se dá a (ré)
avaliação do portfólio e programas
e projetos decorrida das mudanças
estratégias na organização. Portanto,
se bem gerenciado, o portfóiio de
projetos estará sempre alinhado com

os objetivos estratégicos da organiza-
ção. A cada mudança estratégica são
requeridas novas análises, balance-
amentos e autorizações. Falhas ou a
não utilização de uni processo de mu-
dança num portfólio de programas e
projetos cria situações nocivas para a
organização, como cita RAJEGOPAL
(2007):

relutância em cancelar projetos que
não estão mais alinhados com a
estratégia organizacional;

novos projetos adicionados sem foco;

pontos de decisões fracos;

decisões "aprovar continuidade /
cancelar / reter para análise / alte-
rar" pobres;

falta de critério rígido;

seleção baseada na emoção, em
política e

falta de critério estratégico para
seleção de projetos.
Essas falhas resultam em

aumento do tempo para entrega ao
mercado, altas taxas de falha, inícios
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de operações caóticas, esforço diluído e novos produtos
que não dão suporte à estratégia.

Portanto, o alinhamento entre portfólio de programas
e projetos e estratégia corporativa se da alinhando as eta-
pas de: avaliação, seleção dos componentes, priorização e
reavaliação do portfólio em caso de mudanças da estratégia
organizacional.

O objetivo desse ponto em diante é relacionar a estraté-
gia organizacional com projetos de forma individual e não
mais como parte de um portfólio.

2. O modelo Strategic Project
Leadetship® (SPL) "

SHENHAR (2004) descreve um modelo de gerencia-
mento estratégico para projetos que, diferentemente do
modo clássico (que se inicia por O QUÊ deve ser feito),
considera fatores de nível superior como armas funda-
mentais para planejar e gerenciar projetos. O modelo
inclui os maiores componentes, os chamados elementos
SPL, ou seja:

• Estratégia - a perspectiva, posição e diretrizes do projeto no
que deve ser feito e como fazer, com o objetivo de alcançar
a maior vantagem competitiva e o melhor valor do produ-
to do projeto,

• Cultura (inicialmente "spirit") -uma forma entusiasta da
mente focada na visão dos resultados esperados.

• Organização — é fundamental que exista um entendimen-
to da estrutura do projeto e das suas limitações, assim
como das competências em desenvolvimento das equipes.
A estrutura deve estar adaptada aos princípios de estratégia
e cultura organizacional.

• Processos - processos de gerenciamento de projetos, que
devem ser utilizados alinhados à necessidade estratégica do
projeto.

• Ferramentas -ferramentas de projeto estão relacionadas
a questões como planejamento, geração do cronograma,
orçamento, organização, medição de qualidade e gerencia-
mento de configuração do produto.
Na Tabela 1 estão descritas as diferenças entre as

duas formas de gerenciamento de projetos, a clássica, e
defendida pela maioria dos autores, e a forma SPL, criada
e registrada por SHENHAR (2004)

3. Alinhamento da estratégia organi-
zacional a projetos

Em um estudo de caso, SRIVANNABOON & MI-
LOSEV1C (2006) utilizaram os elementos descritos por
SHENHAR (2004) no seu modelo SPL para projetos e nas
tipologias de estratégia de negócios de PORTER (1980)
para criar um modelo (framework} que exemplifica como
os elementos de gerenciamento de projetos devem ser trata-
dos para se obter alinhamento às estratégias do negócio.

Além dos já citados no item 2, ao modelo Strategic
Project Leadership® (SPL) de SHENHAR (2004), os autores
adicionaram o elemento métricas. Ficaram, então, com os
elementos:

• estratégia do projeto,

• organização,

• processos,

• ferramentas,

• métricas e

• cultura (originalmente "spirit").
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'Uma proposição genérica do resultado da pesquisa foi "Os atributos
competitivos da estratégia de negócios direcionam o foco e conteúdo dos
elementos do gerenciamento de projetos."

Nesse mesmo estudo, os autores utilizaram a tipologia
para estratégia de negócios de PORTER (1980) para de-
senhar o modelo de alinhamento com projetos. PORTER
(1980) descreveu estratégias genéricas, dependendo do
escopo,corno:

• Liderança por custo: empresas adotam uma estratégia de
liderança em custos porá obter vantagem competitiva e

aumentara participação no mercado com o menor custo
de produção.

• Diferenciação: organizações perseguem uma situação de
estratégia de diferenciação para ficar em uma posição

única, desejada pela perspectiva do cliente. Por exemplo:
qualidade em serviços, inovação, rapidez em alcançar

necessidades do mercado, entre outros.

• Foco: PORTER se refere a essa estratégia posteriormen-

te como "stuck-in-the-middle", uma forma aceita por

outros autores. Sua justificativa é que, com o aumento da
competitividade global, uma combinação de estratégias ge-

néricas torna-se cada vez mais popular, A referência a essa
estratégia passa a ser denominada como "melhor custo"

(best-cost) em que, sob determinadas circunstâncias, a

combinação de diferenciação e custo baixo pode ser neces-
sária para criar uma vantagem competitiva endereçando

valores dos clientes e provendo produtos de baixo-custo.

Alguns termos utilizados no estudo:
Alinhamento de gerenciamento de projeto (GP)/estra-

tégia de negócios (EN): o grau no qual as prioridades do
gerenciamento de projetos são compatíveis com priorida-
des de suas estratégias de negócios.

Atributo Competitivo: as fontes de vantagens que
as organizações aplicam para competir com seus rivais.
Exemplos incluem time-to-market, inovação tecnológica,
efetividade em custos e alta qualidade.

Foco em elementos de GP: prioridades como "dire-
cionado a cronograma" e "direcionado a qualidade" que
são definidas para um elemento individual de GP. O foco
ajuda a EN e seus atributos competitivos na configuração
de seus elementos de GP (denominados "conteúdos",
neste estudo.)

Conteúdos de elementos de GP: a configuração de ele-
mentos de GP que são compatíveis com o foco e atributo
competitivo. Exemplos de conteúdos de GP são organiza-
ção flexível, processos padronizados, ferramentas voltadas
a cronogramas e cultura consciente em custos.

Durante 10 meses a pesquisa estudou a natureza do
alinhamento em organizações líderes de mercado baseada
em entrevistas semi-estruturadas, de 6o a 120 minutos.
Essas entrevistas foram conduzidas em vários níveis

hierárquicos das organizações incluindo gerentes sêniores,
gerentes de projeto, assistentes de gerentes de projetos,
membros de times de projetos e alguns clientes, com o
intuito de obter informações de diferentes perspectivas.
Além de entrevistas, os autores revisaram documentos,
atas de reunião, descrições de projetos, arquivos de riscos e
outros, com o objetivo de triangular e validar os resultados.

Ao todo foram conduzidos oito estudos de caso em
sete organizações em um total de nove projetos diferentes
em tamanho, tipo e complexidade, resultando quarenta e
duas entrevistas.

Durante pesquisa e análise foram encontrados casos
onde elementos do gerenciamento de projeto não so-
mente dão apoio, mas também impactam a estratégia de
negócios, ou seja, o projeto proporciona visibilidade do
resultado e permite a organização rever sua estratégia (um
projeto de monitoramento de mercado, por exemplo). Esse
relacionamento foi denominado Relacionamento reciproco
deGPeEN.

Os resultados da pesquisa são exibidos na Tabela 2.
Uma proposição genérica foi "Os atributos competitivos da
estratégia de negócios direcionam o foco e conteúdo dos
elementos do gerenciamento de projetos". Estratégias de
negócios diferentes requerem foco e conteúdo de geren-
ciamento de projetos diferentes. É importante para uma
organização definir suas estratégias e identificar configura-
ções apropriadas de gerenciamento de projetos que casem
com essas estratégias. Por exemplo, regras gerais para
uma estratégia de liderança de custos deveriam se basear
em uma postura conservadora em relação a custos e muito
bem articulada com o time de projetos.

Após a definição específica, utilizando as estratégias
genéricas de PORTER (1980), os autores criaram um
modelo que generaliza os resultados do estudo para outras
estratégias, de demais autores. A Figura 3 demonstra o
modelo geral, com as proposições similares à genérica,
para cada elemento do GP, mais a proposição de relaciona-
mento recíproco (quando o projeto consegue perceber algo
que impacte na estratégia de negócios). O modelo teórico
da Figura 3 é apenas uma forma estruturada de aconse-
lhar como uma organização estrutura projetos baseados
em seus atributos competitivos. Uma empresa baseada no
diferencial competitivo "Qualidade" deve construir suas
proposições de estratégia, organização, processo, ferra-
mentas, métricas e cultura de acordo com esse diferencial.

Da forma inversa, as proposições elaboradas e seguidas
em projetos podem reíroalimentar os atributos competiti-
vos da estratégia de negócios.
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Figura 3. Um modelo teórico para a natureza do alinhamento.
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Conclusão
Como relacionar estratégia organizacional com a

escolha da composição do portfólio de projetos tem sido
estudado freqüentemente e sua teoria está bem funda-
mentada no The Standard for Portfólio Management do
PMI (2006).

Porém, não é suficiente para garantir que a estraté-
gia organizacional vai estar espelhada nos projetos em
geral. Após a escolha de um projeto, é de fundamental
importância saber diferenciar os valores dados a cada ele-
mento de um projeto (como no modelo SPL® de SHEN-
RAR) vis-à-vis a estratégia de negócio da organização que,
por sua vez, está diretamente ligada ao tipo de liderança de
mercado que busca.

SRIVANNABOON & MILOSEVIC (2006) desenvol-
veram um estudo utilizando a tipologia para estratégia de
negócios de PORTER (1980) com o intuito de desenhar o
modelo de alinhamento com projetos (Tabela 2). No final
do estudo, os autores generalizaram o modelo inicialmente

focado em PORTER (1980), e propuseram um segundo
modelo (Figura 3), generalista, para ser utilizado nos
projetos com qualquer tipologia de estratégia de negócios.
Um gerente de projeto, que tem como importante função o
conhecimento e direcionamento estratégico organizacional,
deve dar foco aos elementos da gerência do projeto (dirigido
ao cronograma, à qualidade, aos custos, etc.) baseados nos
atributos competitivos da organização (time--to-market, qua-
lidade, redução de custos, etc.) e construir os conteúdos dos
elementos de gerência do projeto. As saídas desse processo
são as proposições para cada um dos elementos de geren-
ciamento do projeto, determinados pelo modelo Strategic
Project Leadership® (SPL) de SHENHAR (2004) - estratégia
do projeto, organização, processos, ferramentas, métricas e
cultura.

Cada organização pode ter um ou mais atributos com-
petitivos e todos devem ser considerados na construção da
estratégia de gerenciamento do projeto e seus elementos. +
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