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MBA em Gerenciamento de Projetos FGV/ISAE
A príorízação de projetos em tempos de turbulência adquire aspecto preponderante na manutenção do status
quo ou na aquisição de market share. Para isso são necessárias ferramentas e técnicas que se adaptem às dinâmicas internas das organizações. O presente artigo propõe a implementação de um método prático de príorízação de
projetos, voltado a organizações com restrições de recursos e baixo nível de maturidade em projetos. O método foca
o alinhamento do portfólio de projetos ao planejamento estratégico, criando e ampliando o fluxo de informações
entre os níveis executivo, tático e operacional.

Introdução
O Planejamento Estratégico (PE) é o processo que
mobiliza a organização a construir seu futuro. Durante o
processo estratégico, são utilizadas ferramentas que proporcionam a base de conhecimentos necessária à definição
do norte que direcionará a aplicação dos recursos organizacionais. O alinhamento do portfólio de projetos aos objetivos delineados figura como estágio crítico no processo
de geração de resultados, pois esse tem como principal
característica a transformação do PE em realidade. Os
projetos, por sua vez, detêm a natureza de transcender o
nível estratégico, impactando diretamente os níveis táticos
e operacionais, portanto, torna-se de extrema importância
que esses detenham total sintonia com o que foi estabelecido no PE. Nesse contexto a priorização dos projetos
estratégicos mostra-se fundamental.
O presente artigo aborda como aplicar um método de
priorização de projetos, no caso numa empresa do setor
agroindustrial, tendo como premissas a adequação à restrição de recursos e o baixo nível de maturidade em projetos,
características comuns às mais diversas organizações de
nosso país.

Contexto
A empresa Belagrícola atua no setor agroindustrial
como provedora de soluções, participando ativamente em

grande parte da cadeia de valor por meio de profissionais
qualificados e estruturas modernas. Ela disponibiliza serviços e produtos que agregam maior rentabilidade ao agronegócio, canalizando seu core business nas três principais
etapas do processo agrícola: o pré-plantio, com a agricultura de precisão; o plantio, com a tomada de decisões sobre
a melhor cultura, época e insumos a serem utilizados e,
finalmente, o pós-plantio, com o recebimento de grãos em
suas unidades de armazenamento.
Com o objetivo de tornar tanto o recebimento como o
armazenamento de grãos durante o período de safra, um
de seus principais diferenciais competitivo, a empresa
criou seu próprio departamento de engenharia, que tem
como função construir, ampliar e fazer a manutenção
das unidades de recebimento de grãos, bem como fazer
a montagem de todos os seus equipamentos. Em razão
da alta volatilidade do setor em que atua (commodities
agrícolas), a diretoria executiva decidiu, juntamente ao departamento de engenharia, criar um portfólio de projetos
visando otimizar o processo de adaptação da empresa ao
cenário macroeconômico. Dentre a gama de projetos do
portfólio, encontram-se desde grandes obras com execução
em curtos espaços de tempo a custos altos, como também
a prestação de serviços de engenharia por seus profissionais, com rápida execução a custos baixos. Essa variedade
permite mais eficiência à empresa, uma vantagem em
relação aos seus concorrentes.

Resultados
Planejamento estratégico X portfólio
O Planejamento Estratégico basicamente nos remete
à junção dos elementos: estado atual, missão e visão na
formação de um todo coerente, estruturado por um encadeamento lógico, conciso e realista que permite identificar
e estabelecer marcos ou objetivos estratégicos a serem
alcançados. Por meio da decomposição sucessiva dos objetivos estratégicos em metas, a estratégia adquire permeabilidade na organização, o que aumenta consideravelmente
sua probabilidade de sucesso. Em suma, o PE nos revela
aquilo que deve ser alcançado para que a visão, ou estado
desejado, seja concretizado. O direcionamento escolhido
no PE influenciará diretamente na composição e formação
do portfólio. Este, por sua vez, adquire um estreitamento
de relações com a realidade, pois se torna a força motriz
que movimenta a massa organizacional em direção ao
estado futuro vislumbrado na formulação da visão. Dessa
forma, nota-se que o portfólio nada mais é que o próprio
PE, porém em um de seus estágios (Figura 1). Portanto, o
portfólio caracteriza a transição do estágio de pré-execução
para o de execução.

Após definidas as metas globais e as estratégias da empresa, são selecionados os programas e projetos que serão
capazes de atendê-la, ou seja, é realizado o alinhamento
estratégico. Já que o feeling pessoal nem sempre é o meio
adequado a essa função, faz-se necessário o desenvolvimento e aplicação de ferramentas e métodos para tornar
objetivos os meios de priorizá-los.

Método de priorização e projetos estratégicos
O método desenvolvido visa criar um canal de comunicação entre o nível estratégico (diretoria executiva) e seus
níveis tático e operacional. Por meio do fluxo de informações, desenvolve-se um ambiente favorável à identificação,
seleção e hierarquização de critérios que possibilitem
traduzir os objetivos estratégicos almejados pela empresa

em objetivos específicos, propiciando, assim, uma maior
capilaridade do plano estratégico na organização.
O roteiro proposto é divido em três estágios sucessivos. O primeiro estabelece uma conexão entre a diretoria
executiva e o departamento analisado, em que o objetivo
central é identificar, definir e hierarquizar os aspectos do
setor que detêm maior relevância estratégica à organização. O segundo estágio abrange mais um nível da organização, estabelecendo um canal entre o departamento e
seus gerentes. O objetivo é traduzir os aspectos genéricos,
identificados no estágio anterior, em critérios específicos,
relacionados à natureza dos projetos desenvolvidos no
setor. No terceiro, concretizam-se todos os outros através
da efetiva priorização dos projetos sob responsabilidade
dos gerentes, atendendo, assim, aos objetivos estratégicos
buscados pela organização.
Percebe-se que a cada estágio, os objetivos e planos
identificados e desenvolvidos na elaboração do planejamento estratégico (realizado pela diretoria executiva) toma
novas feições e adapta-se às características técnicas do departamento, chegando até o nível operacional propriamente dito. Nisso, os gerentes do setor priorizam os projetos
mais relevantes estrategicamente à organização. O modelo
proposto cria um ciclo virtuoso que, por sua simplicidade,
pode ser replicado a toda a organização.
O método proposto utiliza-se de um modelo qualiquantitativo ou semi-quantitativo através de um processo
de scoring (pontuação), no qual se atribui peso diferenciado
a critérios (ponderação). Cada projeto é individualmente
avaliado em relação a cada critério e o somatório total dos
pontos confere ao projeto seu score, permitindo classificálo de acordo com uma escala de prioridade. O método
baseia-se na identificação e definição de aspectos estratégicos relacionados ao setor e na tradução destes em critérios
específicos aos projetos desenvolvidos pelo departamento
(primeiro e segundo estágio). Veja o fluxograma na Figura 2.
A aplicação depende da convenção a ser utilizada nos
meios de avaliação qualitativa.
O ponto crítico do processo concentra-se no segundo
estágio, em que o(s) responsável(is) pelo departamento,
junto com seu(s) gerente(s), efetivamente traduzem os
aspectos estratégicos genéricos, identificados no estágio
anterior, em critérios de avaliação específicos aos projetos
por eles desenvolvidos. Terminada essa etapa, o método
orienta que seja ponderado (atribuído pesos) a cada critério
identificado, hierarquizando-os dentro de uma escala de
1 a 3 e variando segundo o grau de influência em relação
aos aspectos estratégicos do estágio anterior. Em seguida,
a cada critério específico deve ser atribuído um score ou
pontuação, de o (zero) a 3 (três), e a definição do que representam o, 1, 2 e 3 fica a cargo dos mesmos.
No terceiro estágio, os gerentes avaliarão cada projeto
individualmente, atribuindo a cada critério sua respectiva
pontuação. Ao final, realiza-se o somatório da multiplica-

ção de cada score pelo peso de cada
critério, dividindo-se o resultado pelo
número de critérios avaliados. O
resultado é um número que representa o grau de prioridade do projeto.
O procedimento é representado pela
fórmula:

Tendo em vista facilitar a identificação dos projetos prioritários pelos
gerentes e demais responsáveis,
deve ser estabelecida uma escala
gráfica crescente usando as cores:
verde, amarelo, laranja e vermelho
(Tabela 1). Verde representa os projetos de menor prioridade e vermelho
os de maior. A definição do score de
transição de uma cor para outra fica
subordinada à convenção feita pelas
partes envolvidas, ou seja, entre o(s)
responsável(is) pelo departamento e
seu(s) gerente(s).

Identificação de critérios
Os critérios de priorização de
projetos, na verdade, estavam implícitos no dia a dia da empresa. Eles
só nunca haviam sido identificados
e expostos objetivamente ao setor
de engenharia e nem mesmo para
a própria diretoria. A priorização de
projetos ficava à mercê de reuniões
com o presidente da empresa e

também com seus conselheiros. Por
conseqüência, as solicitações em relação aos projetos partiam da diretoria
para o departamento de engenharia
com falhas na comunicação, dando
a entender que tudo era prioridade.
Entretanto, no decorrer das reuniões
e por meio de conversas informais,
foi possível identificar os critérios
que eram utilizados e hierarquizá-los
segundo seu grau de influência.

Primeiro estágio critérios genéricos
Os aspectos estratégicos que exercem maior influência no departamento de Engenharia foram identificados
como resultado do primeiro estágio.
AED 1 - Volume de Produção
da Região

Através do mapeamento do
potencial de produção da região, a
organização estima o percentual de
produtores que escoarão a colheita da
safra por meio de suas instalações.
AED 2 - Distância entre Unidades

A distância entre as unidades
aliada ao volume de produção são
preponderantes nas decisões de
ampliação e/ou construção de novas
unidades de recebimento e armazenamento de grãos.
AED 3 - Custo Logístico do
Produtor

A logística exerce forte impacto na
relação de custo benefício ao produtor, pois estes são dimensionados em

equipamento/hora e homem/hora.
Portanto tempo e distância detêm
grande influência no processo de
tomada de decisão do cliente. Esses
fatores determinam onde e, principalmente, com quem o produtor irá
escoar sua produção.
AED 4 - Concorrência

A empresa realiza a categorização dos concorrentes seguindo os
critérios de tamanho e força, fatores
que se relacionam ao possível grau
de impacto resultante de uma reação
destes frente às ações da organização.
AED 5 - Taxa de Juros

A taxa de juros, especificamente a
taxa selic, influencia a decisão de construção de uma nova unidade, no que
refere a sua viabilidade econômico-financeira, pois uma taxa elevada toma
mais atrativo à empresa um investimento bancário vinculado de que os
riscos envolvidos na expansão.

Segundo estágio Critérios específicos (CE)
Como resultado dessa etapa,
houve a tradução dos aspectos estratégicos do estágio anterior em critérios
específicos ao setor de engenharia.
Estes, por sua vez, foram ponderados,
ou seja, receberam pesos, de acordo
com seus graus de relevância.

Discussões e
conclusões
O objetivo deste trabalho foi
difundir um método simples de
ser aplicado para a priorização
de projetos, e que visa garantir o
alinhamento estratégico de programas e projetos a partir da análise
da atual sistematização intersetorial utilizada pela organização.
Essa metodologia abrange mais
do que a otimização dos recursos,
mas também uma maior adaptabilidade das organizações com baixo
nível de maturidade em projetos,
independente da área de atuação, a
partir de um fluxo de comunicação
intra e intersetorial contínuo.
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