Teoria

O objetivo deste trabalho é identificar as influências da lógica de uma organização na prática de gestão de
portfólio, considerando-se três lógicas conforme define o debate da epistemologia: mecanicista, do ator e do agir
organizacional. A gestão de portfólio, segundo a lógica mecanicista, é um processo formal e estruturado de modo
a assegurar a objetividade da tomada de decisão e está diretamente ligada ao processo de planejamento estratégico
formal. Já segundo a lógica do ator, com características bem distintas da lógica mecanicista, respeita-se a subjetividade da construção organizaáonal, dando maior liberdade aos sujeitos na sua tomada de decisão através
de métodos qualitativos para avaliar projetos. A estratégia, na concepção da lógica do ator, emerge dos processos
organizacionais assim como acontece com o aprendizado. Por isso, a gestão de portfólio deve focar em projetos
emergentes da organização, ao invés de verificar vetores estratégicos definidos em processos formais, como na lógica
mecanicista. Há ainda a lógica do agir organizacional, que entende as organizações como processos em construção. Segundo ela, a gestão de portfólio deve manter o equilíbrio entre a identificação de projetos através de métodos
formais e da percepção de seus sujeitos, fazendo uso de métodos semiquantitativos.

O gerenciamento de projetos vem conquistando um
papel muito importante, reconhecendo-se sua relação
direta com o alcance de objetivos estratégicos e sua função
fundamental de gerar mudanças. Entretanto, as organizações ainda têm alguma dificuldade de manter o alinhamento entre o gerenciamento de projetos e o planejamento
estratégico.
Kerzner (2002) lembra que n e m sempre os recursos
necessários, c o m a qualidade necessária, estão disponíveis
para realizar todos os projetos que a organização deseja,
assim, é preciso escolher projetos de acordo com os interesses organizacionais, utilizando escalas de prioridade. Após
a seleção, ainda é preciso acompanhar todos os projetos em
desenvolvimento para assegurar que suas realizações estão
ocorrendo de forma otimizada e alinhada aos objetivos
estratégicos.
O gerenciamento de diversos projetos pode distanciar
os resultados individuais de cada um deles dos resultados globais esperados pela organização porque, segundo
Kedall e Rollins (2003) acreditam, existe a dificuldade de se
acompanhar o desenvolvimento e resultados alcançados de

forma efetiva e combinada entre os diversos projetos. Para
gerenciar o alinhamento entre estratégia organizacional e
gerenciamento de projetos, destaca-se a prática de gestão de
portfólio.
Portfólio, por definição do P M I (2004), é um conjunto
de projetos, programas ou demais atividades que, quando
gerenciados em conjunto, alcançam resultados melhores
do que se gerenciados individualmente. É função da gestão
de portfólio acompanhar estratégia e projetos de modo a
garantir que ambos estejam sempre ligados em um ciclo
virtuoso: estratégia indicando projetos a serem desenvolvidos, projetos gerando resultados que servem como input
ao processo de planejamento estratégico que, novamente,
indicará projetos a serem desenvolvidos.
Visto o papel central da gestão de portfólio, é preciso
compreender que este é influenciado pelas características
da organização, pelo modo de gerenciar projetos que existe
nela e pela estrutura organizacional em que se encontra
essa gestão.
Para compreender essas estruturas organizacionais,
pode-se utilizar como referência as diferentes visões organizacionais originadas do debate epistemológico das ciências

sociais. Segundo Maggi (2006), despontam três lógicas organizacionais:
a mecanicista, que vê as organizações
de forma pré-determinada, com
base nos preceitos positivistas; a do
ator, que entende as organizações de
forma descrita a posteriori, fundada
no pensamento interacionista e
fenomenológico; e a lógica do agir organizacional, que vê as organizações
como processos de ações e decisões e
admite tanto a prescrição (existência
de regras pré-determinadas) quanto
a descrição dos fenômenos depois
de ocorridos (institucionalização de
ações).
Sabendo-se que existem diferentes lógicas organizacionais e
conhecendo-se sua influência sobre o
gerenciamento de portfólio, se provoca u m a questão: como realizar gestão
de portfólio de projetos nas diferentes
lógicas organizacionais?

Para iniciar o debate, é preciso ter
claros os dois principais conceitos:
lógicas organizacionais e processo de
gestão de portfólio.
Lógicas organizacionais são diretrizes que demonstram a abordagem
epistemológica predominante em
u m a organização, criando um ambiente de trabalho c o m condições específicas para cada abordagem. C o m
vimos, identificam-se três lógicas
predominantes: lógica mecanicista/
organicista, lógica do ator e lógica do
agir organizacional.
A reflexão sobre lógicas de gestão
baseia-se na obra de Maggi (2006),
que identifica as lógicas fazendo referência às epistemologias utilizadas
pelas ciências sociais e humanas para
compreender a estrutura de ações que
ocorre em u m a organização. Epistemologia é o estudo do conhecimento,
de sua origem e de seus limites,
caracterizando-se n u m a "maneira de
ver o mundo".
Maggi (op. cit.) identifica três
vias epistemológicas: o positivismo,
a fenomenologia e a terceira delas,
que busca o equilíbrio entre as duas
primeiras e é, inclusive, resultante
do methodenstreit - "debate sobre os
métodos", ocorrido no fim do século

X I X e início do século X X . A terceira
via é um contraponto entre o debate
da percepção objetiva e da subjetiva
sobre as relações sociais, afirmando
que é possível tanto explicar objetiva
quanto compreender subjetivamente
os fenômenos sociais.
A partir dessas formas de ver o
mundo, podem ser caracterizadas
as concepções das organizações.
A i n d a segundo Maggi (2006), a visão
positivista concebe a organização
como sistema social pré-determinado;
a visão fenomenológica indica um
sistema social construído e a terceira
via concebe a organização como um
agir social, com processos de ações e
decisões contínuos.
Cada concepção é retratada
por lógicas, demonstrando como a
sua visão interfere na construção e
definição de atividades e processos
organizacionais. Ao ver a organização
como sistema social pré-determinado,
temos a lógica mecanicista/organicista; já a visão de sistema social
construído orienta a lógica do ator.
A do agir organizacional é originada
da organização como processo em
construção, resultante da terceira via
epistemológica.
Por gestão de portfólio será considerado o conceito de ferramenta que
auxilia no alinhamento dos resultados
obtidos com projetos desenvolvidos
pela organização e seus objetivos
estratégicos. Valle (2007), mantendo
semelhanças com o P M I (2004),
demonstra os processos inerentes
à gestão de portfólio: identificação,
categorização, avaliação, seleção,
priorização e balanceamento.
O processo de identificação
corresponde à etapa de registro e
formalização das oportunidades,
c o m um grau de detalhamento que
possibilite sua análise posterior. Ao
final do processo, têm-se u m a relação
de projetos e informações referentes
a eles que possibilita verificar suas
oportunidades e viabilidade. Conforme Moraes Filho e Weinberg (2000),
a origem dessa lista pode ser variada,
desde u m a reunião de brainstorm até
caixa de sugestões, não sendo limitada a apenas aos vetores estratégicos
identificados no planejamento estra-

tégico realizado pela cúpula diretiva
da organização.
De posse dessa relação, é possível
fazer a categorização. O objetivo é
agrupar os projetos em grupos de negócios, para os quais filtros e critérios
em c o m u m sejam estabelecidos para
avaliar, selecionar e priorizar os projetos. Normalmente, se definem os
grupos para a segregação os projetos
considerando-se aspectos estratégicos que sejam semelhantes entre os
projetos, facilitando a identificação de
valor.
A avaliação é o processo que irá
analisar os projetos já categorizados,
comparando-os e ordenando-os
conforme critérios definidos pela
organização. Os métodos de análise
podem ser resumidos em três grandes grupos: métodos quantitativos,
semiquantitativos e qualitativos. Para
escolher o melhor a ser aplicado,
leva-se em conta como principais
fatores a quantidade e qualidade das
informações disponíveis a respeito
dos projetos identificados. Conforme
Moraes Filho e Weinberg (2000)
explicam, quanto mais informações
acuradas, mais objetiva pode ser
a avaliação, mantendo-se um foco
de análise estreito. Quanto menor
a quantidade dessas informações,
mais intuitivo e subjetivo torna-se o
processo de avaliação, deixando-se o
foco mais amplo.
O próximo passo é selecionar os
projetos que irão compor o portfólio.
Trata-se de um processo necessário
para se produzir u m a lista reduzida
de projetos, considerando-se a disponibilidade e qualidade de recursos.
Enfim, ocorre a priorização, isto é,
a ordenação dos projetos selecionados em categorias, em função do
alinhamento estratégico, geração
de valor, riscos, volume de trabalho,
entre outros fatores relevantes. Neste
momento, são identificados os projetos de maior e menor prioridade,
criando-se um ranking que facilitará a
decisão de quando iniciar os projetos
e de que maneira.
Observe que, desde o processo de
identificação até o de priorização, os
projetos são avaliados de forma individual e em comparações pontuais.

É preciso, entretanto, assegurar-se
que todos os projetos selecionados
e priorizados correspondam a um
conjunto que faça sentido como um
todo. Para tanto, realiza-se o balanceamento do portfólio, verificando
se há projetos que necessariamente
precisam ser desenvolvidos com
outros, se há projetos excludentes e
se as dependências entre os projetos
estão otimizando os recursos disponíveis. Feito isso, pode-se autorizar o
portfólio e dar início às atividades de
gerenciamento de projetos, o acompanhamento do portfólio e de seus
resultados.

O objetivo deste trabalho é identificar as influências que a lógica de
u m a organização pode gerar sobre
as práticas de gestão de portfólio,
considerando-se três lógicas.
A lógica mecanicista é u m a abordagem de gestão positivista, que acredita que processos organizacionais,
bem como relações sociais, podem
ser estruturados de forma científica, permitindo alcançar resultados
ótimos. A concepção de estratégia, segundo essa lógica, é de um processo

formal desenvolvido por pessoas com
funções especializadas na análise de
ambientes e oportunidades, capazes
de definir vetores estratégicos claros
e objetivos.
Já a lógica do ator segue a abordagem fenomenológica e interacionista,
por isso, entende que as relações
sociais não são passíveis de explicação
prévia, mas apenas de compreensão
a posteriori. As estratégias organizacionais surgem com o desenvolver
das atividades, com a percepção dos
sujeitos envolvidos e de suas interrelações, sendo concebida como um
processo muitas vezes inconsciente e
relacionada diretamente ao processo
de aprendizagem e de formação da
cultura organizacional.
A lógica do agir organizacional
pretende ser um equilíbrio, vendo
as organizações como um processo
em construção e, portanto, passando
por definições de processos formais e
sofrendo interferências das relações
sociais, conforme o aprendizado e a
formação da cultura organizacional.
A estratégia é considerada, segundo
essa lógica, como um misto entre
processo formal e informal, objetivo
e subjetivo, considerando tanto a

contribuição de análises científicas
quanto a percepção dos sujeitos sobre
seu próprio trabalho.
Por gestão de portfólio compreendeu-se o processo descrito
por Valle (2007), que consiste na
identificação de oportunidades de
projetos, sua categorização, avaliação,
seleção, priorização e balanceamento,
resultando em um mix de projetos a
serem desenvolvidos na organização
de modo a garantir o alcance de seus
objetivos estratégicos. Esse processo
foi analisado através dos resultados
da pesquisa sob a percepção das três
lógicas organizacionais, indicando a
existência de características específicas conforme cada concepção,
resumidas nos Quadros , 2 3.
Na lógica mecanicista (Quadro
1), a gestão de portfólio deve ser
estruturada através de métodos objetivos e padronizados, assegurando
a objetividade do processo. Sua fase
inicial será baseada na identificação já
realizada no planejamento estratégico da organização, e só será revista
quando revisões neste planejamento
ocorrerem.
A avaliação, visando objetividade,
utiliza-se de métodos quantitativos

que, apesar de poderem ser criticados como não tão objetivos (caso do sistema de pontuação, no qual considera-se
o processo de definição de critérios para os pontos u m a
atividade subjetiva), transmitem a sensação de padrão
e equidade no tratamento dos dados. Enfim, a seleção,
priorização e balanceamento do mix de projetos do portfólio também seguem os mesmos critérios da avaliação,
preocupando-se sempre em manter apenas projetos com
objetivos estratégicos em desenvolvimento na organização.
Quanto à percepção da lógica do ator, identificam-se
várias particularidades no processo, diferenciando-o de
forma significativa do processo pela lógica de gestão mecanicista (Quadros 2). A diferente visão sobre estratégia das
lógicas é fundamental para compreender essas particularidades, visto que, em sua essência, a gestão de portfólio
deve trabalhar para manter os projetos em desenvolvimento na organização alinhados aos objetivos estratégicos.
Enquanto na lógica mecanicista a estratégia é vista
como um processo formal, que fornece informações
precisas sobre oportunidades, na lógica do ator a estratégia
emerge das relações sociais existentes na organização, conforme o aprendizado ocorre. Portanto, a identificação dos
projetos na primeira fase, deve focar sua atenção naqueles
que estão emergindo na organização na lógica do ator, ao
invés de focar às oportunidades definidas previamente,
como na lógica mecanicista.
Outra diferença é quanto ao dinamismo do processo, já que na lógica mecanicista a gestão de portfólio é
considerada linear, isto é, u m a fase após a outra, só sendo
revista n u m a revisão formal do planejamento estratégico.
Na lógica do ator, o processo é dinâmico, havendo sobreposição e simultaneidade de fases. Isso porque a subjetividade é considerada fundamental ao processo da lógica do
ator, enquanto a lógica mecanicista busca minimizá-la ao
máximo através de normas e padrões. Métodos qualitativos para avaliação de projetos são preferidos em detrimento dos quantitativos, justamente por valorizar o subjetivo e
a intuição do tomador de decisão.
Os processos de seleção, priorização e balanceamento
do mix de projetos também se diferenciam de acordo com
a concepção das lógicas. Se a do ator considera a influência das estruturas de poder sobre esse tipo de tomada de
decisão, e busca aproveitar as relações sociais para obter
os melhores resultados, a mecanicista pretende eliminar
essas influências para assegurar a tomada de decisão
científica e objetiva.
Quanto à gestão de portfólio na lógica do agir organizacional (Quadros 3), mais diferenças são evidenciadas.
Sabe-se, pela lógica do agir, que a racionalidade humana é
intencional e limitada, portanto, para identificar oportunidades, isto é, projetos, é preciso estar ciente de que
processos formais não serão completos, devido à limitação humana de coletar e analisar informações. A s s i m ,
é importante complementar a identificação de projetos
realizada por meio de processo formal com as identificações realizadas pelos sujeitos no decorrer de seu próprio

trabalho, normalmente registradas em solicitações ou
mesmo comunicações informais.
A revisão desta lista de projetos não pode n e m ser
esporádica, como no caso da lógica mecanicista, e n e m
constante, como no caso da lógica do ator, para permitir
flexibilidade ao processo e também dar tempo para observar e acompanhar projetos em desenvolvimento. Portanto,
sua revisão é periódica, condicionada tanto à alteração no
plano estratégico quanto à percepção e justificativa dos
colaboradores diante de novas oportunidades. (Quadros 3)
A lógica do agir também busca equilibrar as lógicas
mecanicista e do ator quanto ao método de avaliação dos
projetos identificados, usando a avaliação semiquantitativa
para manter aspectos tanto objetivos quanto subjetivos
na avaliação. Lembrando do conceito de racionalidade
intencional e limitada, a lógica não aceita a existência de
métodos completamente objetivos, pois sempre há interferência da intencionalidade dos sujeitos que identificam
critérios e quantificam valores. Todavia, um processo
completamente subjetivo não permite que comparações
entre projetos sejam realizadas ao longo do tempo com a
mesma precisão, por isso, a necessidade de se considerar
objetividade e subjetividade em conjunto.
Quanto à priorização de projetos, novamente a lógica
do agir busca o equilíbrio: a priorização na lógica mecanicista depende exclusivamente da avaliação objetiva, a
priorização na lógica do ator considera a influência da estrutura de poder existente na organização, e a priorização
na lógica do agir privilegia a análise do próprio trabalhador
sobre o projeto, permitindo conciliar as classificações

objetivas dos projetos com as percepções subjetivas dos envolvidos.
O quadro de influências das lógicas organizacionais sobre a gestão de
portfólio deixa claro que existem diferenças de concepção e que, portanto,
diferentes organizações pretendem
realizar gestão de portfólio de formas
diferentes. Perceba que essa análise
não está relacionada à maturidade
das organizações quanto à gestão de
portfólio ou gerenciamento de projetos, pois todas as lógicas permitem
que processos sejam estruturados
considerando-se suas características
particulares. O que é preciso notar é
que cada modelo, independente do
grau de maturidade, adéqua-se às
crenças e à história da organização.
De fato, os modelos são apenas
reflexões para facilitar a compreensão da realidade. Porém a realidade
mescla diversos modelos conforme
sua construção e será difícil observar
u m a organização que apresente todas
as características de u m a única lógica.
Weber (apud M A G G I , 2006) explica
que a construção de um modelo,
segundo suas próprias palavras,
"ideal-tipo", resulta de colocar em
evidência e conectar diferentes

características de u m a variedade
de eventos difusos e existentes em
diferentes medidas. Portanto, o idealtipo jamais se encontra presente no
cotidiano organizacional, que sempre
se distancia em menor ou maior grau
da pureza conceituai. De qualquer
forma, o ideal-tipo sinaliza padrões de
comportamento que podem auxiliar
na compreensão e atuação direta
sobre as organizações.
Concluindo, as organizações
apresentam características das lógicas
organizacionais, cada u m a em sua
medida, que irão interferir diretamente na forma como o processo de
gestão de portfólio é realizado. Seja
tornando-o um processo extremamente objetivo, fortemente subjetivo
ou um equilíbrio visando a sua contínua construção.

Discussões e conclusões
Conclui-se, a partir deste estudo
exploratório, que as lógicas organizacionais interferem nas concepções
dos modelos de gestão de portfólio,
resultando em diferentes métodos
e conceitos. Deste cenário, algumas
questões tornam-se relevantes para
mais aprofundamento e aproveita-

mento do assunto no cotidiano das
organizações.
Ressalta-se que este trabalho
não focou na análise dos resultados
obtidos c o m os diferentes modelos de
gestão de portfólio, por visar apenas
a identificação das variações em um
mesmo processo. Entretanto, uma
proposta de continuação do estudo
seria verificar se existe um modelo
de gestão de portfólio que apresente
melhores resultados concretamente,
indicando os pontos fortes de cada
modelo, b e m como os pontos fracos e
as limitações. Ou seja, qual o modelo,
de acordo c o m concepção de sua
lógica organizacional, que realmente
apresenta os resultados esperados.
Outro debate interessante é
avaliar a maturidade em gestão de
portfólio conforme a concepção de
cada lógica. Isso porque processos
mais flexíveis e métodos qualitativos
podem transmitir falta de maturidade, enquanto que modelos rígidos
e métodos quantitativos costumam
sinalizar o contrário. Todavia, como
visto neste estudo, esses critérios
estão muito mais relacionados à visão
da organização sobre seus processos do que de fato a conhecimento
científico.
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