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RESUMO 

 

O Gerenciamento de Portfólio tem sido aplicado há mais de 60 anos em alguns setores focados 

em investimentos financeiros. A utilização da metodologia expandiu anos depois para otimização 

do uso de recursos na implementação e Gestão do Produto e de Projetos. Dentro deste conceito, 

este trabalho de pesquisa tem por objetivo contribuir com a literatura atual e incluir o 

Gerenciamento de Portfólio de Projetos (GPP) na agenda empresarial, propondo um método de 

gestão para integração e gerenciamento de um portfólio de projetos de engenharia offshore na 

indústria de óleo e gás, numa multinacional brasileira contratada por uma multinacional 

norueguesa (o cliente). A metodologia utilizada é a pesquisa-ação. Adicionalmente, a pesquisa 

visa caracterizar as particularidades do GPP no contexto offshore como fatores que influenciam a 

forma de gerenciar o portfólio. Para tanto, foi necessário identificar na bibliografia de GPP os 

possíveis componentes a serem utilizados no contexto offshore. Para atingir o objetivo da 

pesquisa, foi implementado um modelo de gestão para avaliar suas potencialidades e limitações 

de aplicação, representando contribuições para o ambiente acadêmico, pela proposição de mais 

uma opção de modelo de GPP e empresarial, pela demonstração da implementação do método em 

um caso prático. 

 

Palavras-chave: Gerenciamento de Portfólio de Projetos, Integração, Projetos de Engenharia 

Offshore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Portfolio Management has been applied for about 60 years in some sectors focused on financial 

investments. The methodology application has increased some years later for resource usage 

optimizing on Implementing and Management for Products and Projects. Within this concept, the 

research focuses on contribution to the current bibliography and add in Project Portfolio 

Management (PPM) in entrepreneurial agenda, proposing a method for an Offshore Engineering 

Project Portfolio integration and management at oil and gas industry in a Brazilian multinational 

company, contracted by a Norwegian multinational company (the customer). The methodology 

used was action-research. In addition, the research aims to describe the particularities of 

Engineering PPM into offshore context, like factors that affect the way to manage the portfolio. 

For this purpose it was necessary identify in PPM theoretical framework the possible components 

to be used in offshore context. To achieve the research target, it was implemented the 

management system to evaluate their potentialities and application limitations, which contributes 

to academic environment, by presenting another option of PPM template and corporate, by 

showing a practice implementation. 

 

Keywords: Project Portfolio Management, Integration, Offshore Engineering Projects. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No mundo globalizado e competitivo atual, as organizações delineiam seus objetivos 

estratégicos e despendem esforços para atingi-los. Uma forma de estruturar o trabalho a ser 

realizado é a implementação de projetos. De uma forma complementar, estratégia e projetos 

representam elementos de reconhecida relevância na gestão das organizações contemporâneas, e 

a correta comunicação entre esses elementos resulta em eficiência e eficácia, assegurando que os 

objetivos planejados pela alta gerência sejam compreendidos no nível operacional, 

proporcionando sucesso ao negócio (RAO, 2007).  

Rocha e Negreiros (2009) defendem que o gerenciamento de projetos é uma excelente 

ferramenta de gestão, que potencializa as condições da organização alavancar para novos 

cenários e patamares competitivos, agregando valor ao negócio. Uma vez que as organizações 

não são compostas por um único projeto, mas sim por múltiplos projetos cabe conceituar e 

demonstrar a importância do gerenciamento do portfólio no que tange a estratégia organizacional.  

O Gerenciamento de portfólio de projetos é um conjunto de processos pré-definidos que 

direciona a correta seleção e priorização dos projetos que farão parte da carteira de projetos da 

organização, permitindo a avaliação contínua de seu sucesso, à luz dos objetivos e estratégia de 

negócio da organização (RAD; LEVIN, 2006).   

Desde os anos 90 o gerenciamento de portfólio tem recebido destaque nas organizações, 

sendo considerado um elemento importante ao sucesso das estratégias de longo prazo. Os dados 

provenientes do gerenciamento de portfólio auxiliam os altos executivos e tomadores de decisão 

a analisarem os investimentos e direcionarem suas ações frente aos objetivos (CASTRO; 

CARVALHO, 2010).  

Nesta visão moderna da gestão de projetos, o enfoque passa a ser a relação harmônica entre 

a organização e seus projetos. Os esforços direcionam-se para o desenvolvimento de 

competências e maturidade em gerenciamento de projetos com ênfase no alinhamento dos 

projetos à estratégia e na alocação eficaz dos recursos disponíveis, destacando a gestão de 

portfólio (RABECHINI Jr.; MAXIMIANO; MARTINS, 2005) 

Rocha e Negreiros (2009) colocam que o resultado do gerenciamento de portfólio é uma 

gestão mais coesa e equilibrada, que aumenta as chances de alinhamento entre a direção 
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estratégica e as iniciativas de projetos na organização. Complementarmente, Kerzner (2006) 

coloca que o portfólio de projetos é, por meio do gerenciamento de projetos, o elo entre a 

estratégia e a sua materialização. 

Desta forma, o gerenciamento de portfólio relaciona-se com o desenvolvimento da 

estratégia por meio do processo de definição de critérios, definição de recursos e controle do 

portfólio (CASTRO; CARVALHO, 2010).  

A indústria de óleo e gás se caracteriza pela sua complexidade técnica, gerencial e grandes 

volumes de projetos, além da demanda por ferramentas de gerenciamento de portfólio de 

projetos. Cada plataforma em operação de produção ou perfuração offshore, torna-se potencial 

ambiente de execução de projetos de engenharia offshore. De acordo com ONIP (2015), o 

número de plataformas em operação no primeiro semestre de 2015 por operadora no Brasil pode 

ser distribuído da seguinte forma:  

 

OPERADORA NÚMERO DE PLATAFORMAS 

Petrobras 138 

Statoil 3 

 Shell 2 

HRT O&G 2 

OGX 2 

Chevron 1 
 

Quadro 1: Número de Plataformas em Operação no Brasil 

Fonte: ONIP (2015) 

 

Inseridas neste cenário de possibilidades estão as empresas contratadas, responsáveis por 

desenvolver os projetos de engenharia, fazer a construção e a instalação destes projetos. O 

desafio destas empresas é estar em harmonia com a contratante e as demais prestadoras de 

serviço para que consigam fazer a entrega do projeto dentro do prazo e conforme especificações 

solicitadas pelo cliente. Para que tudo isso aconteça é necessário uma especializada equipe 

multidisciplinar que consiga organizar, planejar e executar todos os projetos de todos os clientes 

no tempo certo.  
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1.1 Formulação da Situação-problema 

 

Apesar do consenso em relação aos benefícios que tangem o tema gerenciamento de 

portfólio de projetos, observa-se que algumas áreas, como a de engenharia offshore, dispõem de 

poucos trabalhos sobre o tema.  Paralelamente, alguns estudos demonstram que, embora haja uma 

literatura consistente que direcione as práticas de gerenciamento de projetos como PMI (Project 

Management Institute) e IPMA (International Project Management Association), as organizações 

podem melhorar a aplicação desta disciplina. Uma pesquisa realizada pelo PMI para identificar o 

alinhamento das organizações às melhores práticas de gerenciamento de projetos demonstrou 

que, embora a maior parte das empresas avaliadas considere fundamental ter profissionais 

dedicados a projetos, somente 31% sempre planeja e controla seus projetos. O estudo demonstrou 

também que das 300 empresas avaliadas 48% tem uma estrutura matricial fraca (onde os gerentes 

departamentais têm mais influência que os gerentes de projeto) ou tem uma estrutura funcional 

(onde não há designação formal dos responsáveis por projetos). Estes fatores, aliados ao fato de 

que somente 35% da alta administração tem conhecimento das dez áreas de conhecimento que 

envolve o gerenciamento de projetos, pode ser a explicação ao fato de 58% das empresas 

estudadas terem declarado que nem sempre seus projetos estão alinhados à estratégia. Em relação 

ao portfólio, o estudo demonstra que a maioria das empresas não tem um processo estruturado 

para a seleção de projetos (58%) e não possuem processos para priorização de projetos (67%). No 

caso do monitoramento do portfólio, tema alvo desta dissertação, somente 18% das empresas 

relataram ter um adequado processo de gerenciamento (ESTUDO DE BENCHMARKING EM 

GERENCIAMENTO DE PROJETOS NO BRASIL, 2009). 

  O estudo de Castro e Carvalho (2010) divulgou que o gerenciamento de portfólio de 

projetos é pouco presente nas organizações e que a falta dele é um dos fatores que dificultam a 

implementação adequada das ações estratégicas definidas pelos executivos. Jeffery e Leliveld 

(2004) corroboram com os resultados apresentados nos dois estudos supracitados, revelando que 

ainda há pouca evidência da prática estruturada de gestão de portfólio nas organizações. 

Alguns autores acreditam que o desalinhamento entre projetos e estratégia advém da 

deficiência no gerenciamento de projetos, que não entende e não transmite corretamente os 

conceitos essenciais do negócio a equipe de projetos.  Shenhar e Stefanovic (2007) colocam que a 

mentalidade de gerenciamento de projetos predominante, centrada em desempenho operacional, 
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restringe a adequada relação entre os resultados do negócio e o projeto. Castro e Carvalho (2010) 

colocam que as técnicas de gerenciamento de portfólio ainda são novas para as organizações. Já 

Rabechini Jr., Maximiano e Martins (2005), defendem que a complexidade inerente ao 

gerenciamento de portfólio faz com que poucas organizações tenham acesso a suas práticas e, 

consequentemente, a suas potencialidades. 

Constata-se, portanto, a necessidade de implementação das práticas de gerenciamento de 

portfólio e a adequada aplicação destas ferramentas pelas empresas. Neste contexto, identifica-se 

a oportunidade para o desenvolvimento de modelos estruturados e aplicados de gerenciamento de 

portfólio com clara demonstração de sua implementação e manutenção. 

Adequar a gestão de projetos na organização, dentro de um enfoque mais gerencial e 

menos operacional, torna-se então uma questão fundamental para o alcance do sucesso 

empresarial e geração de vantagem competitiva no mercado. O alinhamento dos projetos à 

estratégia é uma forma de garantir o alcance dos objetivos e resultados pretendidos pela 

organização. 

 Este trabalho de pesquisa busca contribuir com a literatura atual e incluir o gerenciamento 

de portfólio de projetos na agenda empresarial do ambiente estudado. 

As ferramentas de gestão e o modelo de Gerenciamento de Portfólio de Projetos Offshore 

propostos visam subsidiar a tomada de decisão dos níveis administrativo e tático. Desta forma 

busca-se garantir o alinhamento entre objetivos estratégicos e os esforços operacionais. Para 

tanto, é necessário desenvolver revisão bibliográfica, entender o macro processo empresarial, 

organizar dados e gerar informações para então solucionar o problema de desorganização do 

grande volume de dados em múltiplos projetos para priorizar o que é importante. Algumas das 

áreas com problemas identificados estão listados no quadro 2. 
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GERENCIAMENTO DE 

PROJETOS

GERENCIAMENTO DE 

PORTFÓLIO
CONFIABILIDADE

Deadlines  superados Ausência de inventário Insatisfação / desconfiança

Contratante e contratada 

com baixa maturidade em GP
Hardware  insuficiente 

Relatório mensal com 

informações incompletas

Padronização Processos não controlados 
Relação contratual desgastada. 

Resultado intangível

Produtos de baixa qualidade
Capacidade, capabilidade e 

demanda desconhecidos

Falta tutoria em GP
Uso equivocado de 

ferramentas de gestão

Falta controle de mudanças
Gerentes sem visão global 

do contrato

Dificuldade na priorização 

de projetos

Falta controle de mudanças
 

Quadro 2: Desdobramento da Problemática para a pesquisa 

Fonte: Elaborado pelo autor 

  

1.2 Questões da pesquisa  

 

Alguns problemas da agenda empresarial e acadêmica serão tratados por meio de respostas 

às questões que seguem: 

Questão 1: Quais as características de um portfólio de projetos de engenharia offshore? 

Questão 2: Quais os processos, ferramentas e metodologias aplicáveis? 

Questão 3: Como instituir um modelo de gestão para um portfólio de projetos de 

engenharia offshore? 
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1.3 Objetivo geral 

 

O objetivo desta pesquisa é propor um modelo de gestão para integrar e gerenciar o 

desempenho de um portfólio de projetos de engenharia offshore.  

 

1.3.1 Objetivos específicos 

 

 Refinando o objetivo geral do trabalho, são apresentados abaixo os objetivos específicos: 

 Objetivo 1: Caracterizar as particularidades do gerenciamento de portfólio de projetos no 

contexto de engenharia offshore; 

 Objetivo 2: Identificar na bibliografia de gerenciamento de portfólio de projetos, possíveis 

processos e ferramentas a serem utilizados no contexto de engenharia offshore; 

 Objetivo 3: Implementar um modelo de gestão para portfólio de projetos de engenharia 

offshore. 

 

1.4 Delimitações da pesquisa  

 

Considerando as áreas de trabalho do Gerenciamento de Portfólio de Projetos, este 

trabalho trata de forma menos abrangente as “fases iniciais” como a seleção de projetos, uma vez 

que o portfólio de projetos do caso estudado é em geral definido pelo cliente. Deste modo, o 

trabalho não aprofundará análises quanto à prospecção de contratos e projetos, sendo estes dados 

como definidos. Para formulação do modelo de gerenciamento de portfólio, esta pesquisa se 

restringe aos aspectos percebidos como relevantes para o desempenho deste tipo de portfólio, 

levando em consideração a característica de diferença cultural nesta relação internacional. A ideia 

central é a identificação das expectativas do cliente europeu, e a proposição de uma estrutura 

embasada na bibliografia, com ferramentas e facilidades que atendam a estas expectativas, e que 

ao mesmo tempo, seja factível na realidade brasileira. 

A missão de um portfólio é selecionar as melhores opções de projetos com foco em 

sustentabilidade e perpetuidade da organização. De um modo geral, existem duas grandes fases 

dentro deste ambiente. A primeira relacionada à triagem, priorização e escolha dos objetivos 
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estratégicos, bem como os projetos onde a organização empreenderá esforços para realização, 

buscando atingir tais objetivos. A segunda é a manutenção e gestão do portfólio aprovado e em 

andamento, uma vez que dinâmicos cenários mercadológicos podem influenciar a carteira de 

investimentos de uma organização. Esta pesquisa foca as etapas posteriores à seleção de projetos, 

como por exemplo, gerenciar a capabilidade (recursos chave e capacidade instalada/disponível) 

da empresa contratada para executar o portfólio de projetos e a geração de resultados 

considerando os fatores intangíveis. Neste ambiente onde os projetos vigentes já selecionados 

estão em andamento podem ocorrer conflitos de interesse e objetivos divergentes. Este trabalho 

parte do pressuposto que independente do objetivo individual dos projetos, contratualmente 

falando, todos precisam ser executados no prazo, dentro do orçamento, entregando o escopo 

contratado, com a qualidade especificada e com incremento nos resultados intangíveis. 

Por meio da apresentação de ferramentas de gestão apropriadas e de uma metodologia 

aplicada o modelo de gestão proposto busca solucionar problemas relacionados ao 

Gerenciamento de Portfólio de Projetos de Engenharia Offshore, representado por um caso 

específico. O trabalho imputa especificidades do ambiente de projetos offshore à teoria 

encontrada na revisão bibliográfica, que em sua grande maioria aborda o tópico Gerenciamento 

de Portfólio de Projetos com espectro genérico. 

 

1.5 Relevância do estudo 

 

Este trabalho apresenta de forma condensada, metodologia e ferramentas de gestão 

aplicadas a um tipo específico de projetos de dimensão e complexidade diferentes. O trabalho 

traz contribuições para as comunidades acadêmica e industrial, sobretudo para o setor de óleo e 

gás, construção e montagem offshore, uma vez que é realizado neste ambiente. A proposta aqui 

apresentada pretende habilitar o público alvo a entender a disciplina Gerenciamento de Portfólio 

de Projetos, conforme bibliografia existente. Além disso, por meio da aplicação focada em um 

setor específico, pesquisadores e profissionais da área poderão conhecer a disciplina aplicada a 

Projetos de Engenharia Offshore, um produto relevante para as organizações contratante e 

contratada. Sob o ponto de vista da empresa contratada, o estudo contribui de modo a estruturar 

os processos operacionais desde a orçamentação até o encerramento dos projetos, proporcionando 

sincronização e estabilidade no ambiente multi-projetos. 
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1.6 Organização do estudo  

 

Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos, o primeiro com abordagem 

introdutória sobre portfólio de projetos, descrevendo de forma sucinta os temas a serem 

abordados ao longo do trabalho. Além disto, são descritos também o problema da pesquisa, os 

objetivos, questões, delimitações e relevância do estudo. 

No segundo capítulo é desenvolvida a fundamentação teórica, resultado da revisão 

bibliográfica, contendo todos os conceitos importantes para embasar o trabalho. São apresentadas 

algumas definições importantes para o entendimento do tema, como projeto, programa, portfólio, 

gerenciamento de portfólio e o ambiente offshore. 

O terceiro capítulo, composto pela metodologia utilizada para desenvolver o trabalho, 

relaciona a proposta com as linhas de pesquisa existentes e reconhecidas em ambiente acadêmico. 

Os instrumentos a serem utilizados também são apresentados. 

O quarto capítulo apresenta o estudo realizado na empresa MMM Oil & Gas, descrevendo 

todas as etapas do desenvolvimento do trabalho e os resultados obtidos. 

No quinto capítulo são apresentadas as conclusões do trabalho sobre a aplicação do 

modelo de gestão proposto e sugestões para trabalhos futuros. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar os principais conceitos, técnicas e ferramentas de 

Gerenciamento de Portfólio de Projetos (GPP) que tem sido utilizado pelas organizações 

modernas para promover o alinhamento estratégico e a melhoria nos resultados operacionais. O 

propósito é descrever as características gerais da gestão de projetos de engenharia offshore, 

comuns na indústria do petróleo. 

 

2.1 Breve Histórico do Gerenciamento de Portfólio de Projetos 

 

A origem dos conceitos de Gerenciamento de Portfólio de Projetos se dá após a Segunda 

Grande Guerra Mundial, em 1952, quando o mundo passava por reformulações econômicas e 

ascensão de alguns países como os Estados Unidos. Os precursores destes conceitos aparecem em 

momentos distintos e com objetivos diferentes, mas com orientações complementares. Uma 

primeira linha de estudos concentrou-se na racionalização da tomada de decisão em 

investimentos financeiros, resultando na obtenção de benefícios organizacionais Markowitz 

(1952), e outra com a necessidade de otimizar a utilização dos recursos para garantir que a 

entrega destes benefícios seja executada de forma efetiva (DYE; PENNYPACKER, 2000). 

 É importante ressaltar que a presente pesquisa está fortemente relacionada com a segunda 

definição, uma vez que os processos implementados no modelo de gestão proposto tem maior 

aplicação no desempenho de uma carteira de projetos definida, conforme será descrito nas 

subseções subsequentes. 

O setor de finanças foi o ambiente inicial do Gerenciamento de Portfólio, com Markowitz 

e sua proposta de Teoria Moderna de Portfólio, sugerindo que investidores racionais otimizassem 

seus portfólios (neste caso o conjunto de ativos e investimentos) adotando a diversificação. Tal 

teoria propõe redução à exposição de um ativo individual ao risco, propiciando maiores retornos 

com riscos reduzidos, por meio da exploração de um portfólio de investimentos diversificado. A 

abordagem do Gerenciamento de Portfólio de Projetos (GPP) foi estendida ao setor de 

Tecnologia da Informação (TI) por McFarlan (1981) incorporando “projetos” no lugar de “ativos 

ou investimentos” como componentes do portfólio, sugerindo que o gerenciamento conjunto 

destes projetos, mesmo que não relacionados, poderia ser realizado de maneira tal que otimizasse 
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o resultado de negócio desejado da organização e ao mesmo tempo minimizasse seu nível global 

de risco.  

De acordo com McFarlan (1981), esse resultado de negócio desejado da organização não 

é um objetivo estático, é um parâmetro dinâmico, com variações resultantes de alterações nas 

exigências legais, mudanças políticas, sociais, econômicas e tendências tecnológicas. Em 

alinhamento com a teoria moderna de portfólio de Markowitz, Hubbard (2007) propõe que 

projetos individuais representam riscos específicos para a organização e que proporcionam 

oportunidades específicas, sendo possível atingir um balanço ótimo entre risco e retorno, por 

meio de um conjunto diversificado de projetos classificados como “chave” para o negócio. 

Também Cooper, Edgett e Kleinschmidt (2001) afirmam que o processo de decisão sobre 

a carteira de projetos engloba ou sobrepõe um número de processos de tomada de decisão dentro 

do negócio, como revisões periódicas do total de projetos do portfólio, analisando todo o 

conjunto de projetos e comparando todos os projetos, uns contra os outros, tomando a decisão 

“Ir/Parar” em projetos individuais de uma estrutura atualizada de projetos em andamento. Estes 

autores se destacam na abordagem de gerenciamento de portfólio para novos produtos, com 

aspectos teóricos aplicáveis ao gerenciamento de portfólio de projetos e com larga utilização nas 

referências bibliográficas de trabalhos focados em projetos. 

A crescente aceitação do gerenciamento de portfólio indica que a aplicação de 

conhecimentos apropriados, processos, habilidades, ferramentas e técnicas para selecionar o 

trabalho correto pode ter impacto significativo no sucesso de projetos, programas e da 

organização (THE STANDARD FOR PORTFOLIO MANAGEMENT, 2013). 

 

2.2 Definições da área de Gerenciamento de Portfólio de Projetos 

 

Nesta subseção serão apresentadas algumas definições para contextualização sobre alguns 

dos elementos utilizados pelos autores na abordagem do tema Gerenciamento de Portfólio de 

Projetos. 

 

 



27 

 

2.2.1 Projeto 

 

Neste trabalho, o termo projeto é entendido como um componente do portfólio, com 

objetivos e restrições específicos, conforme definições de alguns dos mais relevantes autores do 

assunto. Um projeto pode ser considerado uma série atividades e tarefas com um objetivo 

específico a ser completado dentro de algumas especificações, com data de início e término 

definidos, limites de orçamento e com uso de recursos humanos e não humanos como dinheiro, 

equipamentos (KERZNER, 2013). 

Já para o IPMA (2006) projeto é uma operação com restrições de custos e prazos, 

caracterizada por um conjunto definido de entregas (o escopo que cumpre os objetivos do 

projeto), com base em normas e requisitos de qualidade. 

Os componentes do portfólio estudado são projetos de construção em ambiente industrial. 

Este tipo de projeto contém inerentemente um alto grau de risco em suas projeções de custo e 

tempo. Além disso, demandam uma complexa interface com detentores de tecnologias, que 

exigem adaptabilidade às técnicas de construção e transferência de tecnologia, lidando com 

grande número de materiais, equipamentos e ferramental para modificar e movimentar esses 

materiais. Enquanto normalmente não permitem prototipação, projetos de construção são 

faseados para proporcionar oportunidade de refinar a engenharia do projeto. Outra característica 

típica dos projetos de construção é o envolvimento de vários stakeholders com variadas 

expectativas sobre o projeto, como por exemplo, os cidadãos contribuintes de impostos, agências 

reguladoras, autoridades governamentais, organizações ambientais e grupos da sociedade, aos 

quais outros tipos de projetos não envolvem. Para atender a essa carga de demandas os projetos 

de construção são formalmente requisitados de uma equipe com especialistas nas disciplinas 

envolvidas (CONSTRUCTION EXTENSION TO THE PMBOK GUIDE, 2007). 

 

2.2.2 Programa 

 

Um programa, que também é um componente do portfólio, é um conjunto relacionado de 

projetos e mudanças organizacionais voltados para atingir um objetivo estratégico e benefícios 

definidos para a organização (IPMA, 2013). O PMI estabeleceu um padrão exclusivo para 

Programas, de modo a diferenciá-lo do conceito de portfólio. Um programa é um grupo de 
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projetos relacionados, subprogramas e atividades do programa que são gerenciados de maneira 

coordenada para obter benefícios não praticáveis caso fossem gerenciados individualmente (THE 

STANDARD FOR PROGRAM MANAGEMENT, 2013). De fato, a literatura apresenta 

programas e portfólios com descrições e definições similares, como é possível observar na 

próxima subseção. 

 

2.2.3 Portfólio 

 

O PMI desenvolve periodicamente edições revisadas do seu padrão para gerenciamento 

de portfólio, assim como foi descrito na subseção anterior para programas. Portfólio é uma 

coleção de componentes de programas, projetos ou operações, gerenciados como um grupo para 

atingir objetivos estratégicos, e os componentes podem não ser necessariamente interdependentes 

nem ter objetivos relacionados (THE STANDARD FOR PORTFOLIO MANAGEMENT, 2013). 

Por outro lado, o IPMA não dedica um livro exclusivo ao assunto portfólio, disseminando 

diretrizes e competências em projetos, programas e portfólio por meio do IPMA Competence 

Baseline – ICB, um livro normativo. Portfólio é um conjunto de projetos e / ou programas que 

não são necessariamente relacionados, proporcionando controle, coordenação e otimização do 

portfólio na sua totalidade (IPMA, 2013). O Office of Government Commerce – OGC, define 

portfólio como a totalidade dos investimentos de uma organização em variações (projetos e 

programas) requeridas para atingir seus objetivos estratégicos (OGC, 2009). 

 

2.3 Gerenciamento de Portfólio de Projetos 

 

As organizações maduras em gerenciamento de projetos tendem a centralizar o 

gerenciamento de múltiplos projetos em um gerente de projetos (KERZNER, 2013). O autor 

descreve que existe uma ligação entre maturidade da organização em gerenciamento de projetos e 

a utilização efetiva do Gerenciamento de Portfólio. Cooper, Edgett e Kleinschmidt (2001) 

definem o gerenciamento de portfólio como um dinâmico processo de decisão pelo qual uma lista 

ativa de projetos de produto é constantemente atualizada e revisada, sendo que neste processo, 

novos projetos são avaliados, selecionados e priorizados, onde projetos existentes podem ser 
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acelerados, eliminados ou não priorizados e os recursos são alocados e realocados para os 

projetos ativos. Ainda segundo Cooper, Edgett e Kleinschmidt (2001), o processo de decisão é 

caracterizado pelas incertezas e mudanças de informação, oportunidades dinâmicas, múltiplas 

metas e considerações estratégicas, interdependência entre projetos e múltiplos tomadores de 

decisão e localidades. O PMI define gerenciamento de portfólio como o gerenciamento 

coordenado de um ou mais portfólios para atingir estratégias e objetivos organizacionais, 

incluindo processos organizacionais inter-relacionados pela qual uma organização avalia, 

seleciona, prioriza e aloca seus limitados recursos internos para melhor realizar estratégias 

organizacionais, consistentes com sua visão, missão e valores (THE STANDARD FOR 

PORTFOLIO MANAGEMENT, 2013). Este guia afirma que o gerenciamento de portfólio é 

cíclico, com processos contínuos (diferente do gerenciamento de programas e de projetos que 

possuem cronogramas com datas planejadas de início e fim). 

Já para o IPMA (2006) o gerenciamento de portfólio objetiva a coordenação de projetos e 

programas de uma organização para otimizar o rendimento, balancear o perfil de risco do 

portfólio e gerenciar o alinhamento dos projetos em relação à estratégia da organização e sua 

entrega dentro das restrições orçamentárias.  

A definição do IPMA para gerenciamento de portfólio parece mais adequada ao contexto 

desta pesquisa, uma vez que suscita a coordenação dos projetos e programas ativos na fase “pós-

seleção”, proporcionando diretrizes para condução de um portfólio ativo por meio de uma gestão 

integrada. 

Apesar das definições supracitadas, o Gerenciamento de Portfólio de Projetos não é um 

tema com conceito claro e de consenso. De acordo com Young e Conboy (2013) existem 

divergências nas comunidades acadêmica e industrial sobre o que constitui o Gerenciamento de 

Portfólio de Projetos. Os autores apresentam alguns termos que vem sendo utilizados de forma 

intercambiável como Gerenciamento de Portfólio, Gerenciamento de Programa, Gerenciamento 

de Projetos Corporativos, Gerenciamento de Multi-Projetos. 

Kerzner (2013) aborda o tema como Gerenciamento de Múltiplos Projetos e descreve três 

fatores que corroboram para o gerenciamento integrado de projetos:  

Em primeiro, estaria o custo de um gerente de projetos para cada projeto, que pode 

inviabilizar o portfólio pelo custo de gerenciamento. O que definirá se um projeto deverá ser 

gerenciado por um gerente dedicado serão a magnitude e os riscos de cada projeto, caracterizando 
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a complexidade do projeto. Caso não seja necessário, um gerente com dedicação parcial será 

necessário. 

O segundo fator é o compartilhamento de responsabilidades dos gerentes de linha com os 

gerentes de projeto para atingimento de resultados em projetos. Desta forma, um Gerente de 

Portfólio imprime maior esforço na integração do trabalho do que no planejamento e 

programação de atividades funcionais. Com o gerente de linha assumindo maior responsabilidade 

do sobre os projetos, o Gerente de Portfólio pode ter maior tempo disponível para gerenciar 

múltiplos projetos. 

O terceiro é a conclusão de que o Gerente de Portfólio, em sua senioridade, deve prover 

treinamento de alta qualidade para os seus Gerentes de Projetos para colher os benefícios do 

Gerenciamento de Múltiplos Projetos, mudando sua forma de trabalhar, assumindo o papel de 

dono. 

  

2.3.1 O Papel do Gerente de Portfólio 

 

Alguns autores utilizam nomes diferentes para a função de gerente de portfólio, mas com 

a mesma ideia central de atribuições do profissional. Em um ambiente multi-projetos a função do 

gerente de portfólio recebe nomenclaturas diferentes dentro da literatura. Gale (2009) utiliza 

praticante em gerenciamento de projetos ou profissional em gerenciamento de projetos. IPMA 

(2013) classifica o profissional como gerente de projetos, gerente de projetos sênior ou diretor de 

projetos. Os autores Partington, Pellegrinelli e Young (2005) usam como referência apenas 

gerente de programa. Durante a revisão bibliográfica realizada foi possível constatar a deficiência 

de definições fundamentadas em pesquisa sobre o papel do gerente de portfólio, sendo a maior 

parte das definições provenientes de guias de melhores práticas dos institutos internacionais 

como PMI e IPMA. De maneira ampla, o gerente de portfólio foca em “realizar o trabalho certo”, 

enquanto o gerente de projetos foca na “realização do trabalho corretamente” (THE STANDARD 

FOR PORTFOLIO MANAGEMENT, 2013). Segundo Young e Conboy (2013) existe uma 

lacuna na literatura no que se refere à definição das competências do gerente de portfólio, o que 

pode levar a erros de utilização do termo na academia e na indústria. Os autores desenvolveram o 

primeiro padrão australiano de competências para Gerenciamento de Portfólio de Projetos, 

pautado na bibliografia e nas melhores práticas da indústria, desenvolvendo um trabalho 
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científico que resultou no quadro 3, um comparativo entre definições de algumas fontes da 

pesquisa. 
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Unidade de Competência Elemento Exemplo de Performance / Critério 

1- Identificação, alinhamento 

estratégico e priorização de 

projetos e programas

1.1-Identificação

Um censo é empreendido para identificar e capturar todas as ideias, projetos e

programas propostos, planejados, ativos ou inativos na organização, o patrocinador do 

projeto e o status de aprovação, para garantir que o portfólio de projetos está

completo e correto sobre uma base de projetos ativos.

1.2- Alinhamento estratégico
Projetos e programas são avaliados para determinar o grau de alinhamento com, e

contribuição para um ou mais objetivos estratégicos.

1.3- Priorização de projetos e 

programas

Os métodos de priorização da organização são identificados, documentados e

revisados para refletir as mudanças de prioridades organizacionais.
2- Avaliação de oportunidade de 

projeto, seleção e 

balanceamento do portfólio

2.1- Triagem
Projetos e programas mandatórios são identificados e inseridos no portfólio de

projetos, onde  apropriado.

2.2- Estimativa de 

Investimento

Projetos relacionados são agrupados para gerenciamento como um programa para

garantir que eficiências relevantes são capturadas.

2.3- Seleção
Um modelo de seleção de projetos é utilizado utilizado para selecionar projetos e

programas que compõem o portfólio.

2.4- Aprovação Projetos e programas são aprovados são munidos  com fundos e recurdos 

3- Gerenciamento de 

Performance e revisão do 

portfólio

3.1- Supervisão das entregas 

de programas e projetos

Projetos e programas que não obtêm a performance planejada são sinalizados para

revisão e investigação adicional.

3.2- Melhoria contínua do 

portfólio

Lições aprendidas alimentam os processos de seleção, priorização e balanceamento

do portfólio de projetos.

3.3- Gerenciamento e 

realização dos benefícios

O portfólio é gerenciado efetivamente para maximizar os resultados dos benefícios

para a organização.

4- Governança do portfólio
4.1- Padrões, modelos e 

metodologia
Decisões tomadas em pontos de autorização são registradas e autorizadas.

4.2- Carta do portfólio

Uma carta do portfólio é preparada e regularmente revisada, estabelecendo

claramente a governança do portfólio e os papéis, autoridades, limites de aprovação,

responsabilidades de gerenciamento, bem como o escopo de controle do portfólio.

5- Gerenciamento de recursos 

do portfólio

5.1- Avaliação dos recursos do 

portfólio

A capacidade dos recursos de uma organização é regularmente revisada, sendo as

tendências identificadas e avaliadas.

5.2- Avaliação de qualidades e 

experiência

Estratégias são implementadas para resolver deficiências e disparidades de recursos

humanos.

5.3- Atribuição de recursos 

para projetos e programas

Lacunas e conflito de recursos são identificados e investigados, e ações apropriadas

são tomadas para resolver as restrições de recursos identificadas, em alinhamento

com as prioridades estratégicas da organização.

5.4- Coordenação e priorização 

de recursos
Recursos são realocados de projetos e programas cancelados ou colocados em espera.

6- Gerenciamento da 

comunicação do portfólio

6.1- Métricas, medição e 

reporte do portfólio

Processos e sistemas de coleta de dados são integrados, dentro dos processos e

sistemas organizacionais.

6.2- Compromisso e 

gerenciamento das partes 

interessadas

As partes interessadas internas e externas precisam estar consideradas no mix ideal

do portfólio.

6.3- Comunicação dos 

resultados da revisão do 

portfólio

Os projetos selecionados para inclusão no portfólio e para lista de rejeição são

comunicados juntamente com a razão para a decisão.

7- Gerenciamento de riscos do 

portfólio

7.1- Identificação dos riscos do 

portfólio

Padrões e procedimentos para gerenciamento de riscos são estabelecidos e

continuamente revisados.

7.2- Análise de riscos do 

portfólio
A gesão executiva determina o nível aceitável de riscos do portfólio.

7.3- Monitoramento e controle 

dos riscos do portfólio

Os riscos do portfólio são gerenciados ativamente para minimizar o impacto

organizacional.

8- Liderança no portfólio
8.1- Tomar decisões 

estratégicas

Os patrocinadores dos projetos/programas são instruídos e apoiados ao longo de todo

o ciclo de vida dos projetos/programas.

8.2- Liderar o time do portfólio
Uma visão do portfólio é estabelecida e claramente comunicada às partes

interessadas.  
 

Quadro 3: Elementos de Competência - Gerente de Portfólio Padrão 
 Fonte: Adaptado de Young e Conboy, 2013 
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2.3.2 Gerenciamento de Portfólio de Projetos - Processos 

 

A operacionalização da gestão de portfólio é realizada pela aplicação de um conjunto de 

técnicas e ferramentas que esta subseção pretende explorar. Elonen e Artto (2005) abordam a 

tarefa de garantir que os projetos certos sejam selecionados como um desafio para as 

organizações. Observa-se que no ponto de vista destes autores maior preocupação com a 

execução do trabalho certo, ou seja, uma orientação do Gerenciamento de Portfólio à seleção, 

priorização, balanceamento e organização do conjunto otimizado de projetos. Cooper e Edgett e 

Kleinschmidt (2001) adicionam as estas preocupações ou decisões, a necessidade de estabelecer 

um número adequado de projetos para o portfólio. A questão é que esta capacidade de 

gerenciamento é pouco entendida e na prática, gestores querem sempre mais projetos. Por outro 

lado, Prifling (2010) relata que o desafio está em gerenciar a gama de projetos e potenciais 

projetos. Este autor direciona o foco para uma área ligeiramente diferente, o gerenciamento dos 

projetos vigentes com uma visão integrada. Para Kerzner (2013) seis instrumentos tem maior 

aplicação no Gerenciamento de Múltiplos Projetos, a saber: priorização, mudanças de escopo, 

planejamento de capacidade, metodologia de projetos, iniciação de projetos e estrutura 

organizacional. 

De acordo com a fundamentação teórica até aqui desenvolvida, foram enumerados abaixo, 

alguns dos “processos ou áreas de trabalho” abordados por relevantes autores de Gerenciamento 

de Portfólio de Projetos (COOPER; EDGETT; KLEINSCHMIDT, 2001; THE STANDARD 

FOR PORTFOLIO MANAGEMENT, 2013; IPMA INTERNATIONAL COMPETENCY 

BASELINE V3, 2006; OGC PORTFÓLIO MANAGEMENT GUIDE, 2009): 

1 - Identificação de Projetos; 

2- Categorização e Priorização do Portfólio; 

3- Definição do Escopo do Portfólio; 

4- Análise de Benefícios de Projetos; 

5- Seleção e Balanceamento de Projetos; 

6- Gerenciamento de Desempenho; 

7- Gerenciamento de Governança; 

8- Gerenciamento de Recursos; 

9- Gerenciamento de Mudanças; 
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10- Gerenciamento da Comunicação; 

11- Gerenciamento de Riscos; 

12- Liderança. 

 

Young e Conboy (2013) apresentam em seu trabalho de pesquisa, um estudo comparativo, 

relacionando os processos, ou áreas de trabalho em GPP com os autores encontrados na 

bibliografia. Em outras palavras, o estudo indica quais áreas o autor aborda em sua obra. O 

quadro 4 mostra o resultado desta análise comparativa feita entre 195 diferentes fontes de 

pesquisa. As fontes selecionadas foram mais relevantes e mais atuais (YOUNG; CONBOY, 

2013). 
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Extrato - Matriz de Conceitos Abordados

Fonte Processo / Área de Trabalho

Fonte

Identificação, 

Categorização e 

Priorização de 

Projetos

Avaliação de 

Oportunidade de 

Projetos, Seleção 

e Balanceamento 

do Portfólio

Gerenciamento 

de Performance 

e Revisão do 

Portfólio

Governança  do 

Portfólio

Gerenciamento 

dos Recursos do 

Portfólio

Gerenciamento 

de Mudanças e 

Comunicação do 

Portfólio

Gerenciamento 

de Riscos do 

Portfolio

Liderança

PMI Portfolio Management 

Standard (PMI, 2013) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

OGC Portfólio Management 

Guide (OGC, 2011) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

OGC P3M3 PPM Maturity 

Model (OGC, 2007) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
PM Solutions PPM Maturity 

Model (J.K. Crawford, 2007; 

L. Crawford, 2007)
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Parviz, and Levin (2006) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Association of Project 

Managers (2006) ✓

Krebs (2009) ✓ ✓ ✓

International Competency 

Baseline v3 (IPMA, 2008) ✓ ✓

Artto and Dietrich (2004) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Archer and Ghasemzadeh 

(1999) ✓ ✓ ✓

Blichfeldt and Eskerod (2005) ✓ ✓

Blomquist and Muller (2006) ✓ ✓ ✓

Bouraad (2008) ✓

Cooper et al. (2001) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Engwall and Jerbrandt (2002) ✓

Iamratanakul and Milosevic 

(2007) ✓ ✓ ✓

Kendall and Rollins (2003) ✓ ✓ ✓ ✓

Killen et al.(2008) ✓
Levine (2005) ✓ ✓ ✓ ✓
Patanakul and Milosevic 

(2009) ✓ ✓

Petit and Hobbs (2010) ✓ ✓
Holland and Fathi (2007) ✓
Meskendahl (2010) ✓  

Quadro 4: Matriz de Conceitos Abordados por Fonte 

Fonte: Adaptado de Young e Conboy, 2013 
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No Quadro 4, é possível observar que na literatura dedicada ao gerenciamento de portfólio 

de projetos existem áreas mais exploradas e outras com menor volume de trabalhos publicados. 

As áreas envolvidas com as fases “iniciais”, relacionadas à formação do portfólio (Identificação, 

Categorização, Priorização, Oportunidade e Seleção de Projetos e Balanceamento do Portfólio) 

tem maior densidade de trabalhos encontrados na literatura em detrimento de outras áreas, de 

fases subsequentes, em que os projetos ativos estão em fase de execução. O Gráfico 1 sintetiza 

esta relação, classificando as áreas de trabalho do GPP segundo a quantidade de fontes 

bibliográficas registradas no Quadro 3. 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do Quadro 3 

 

O Gráfico 01 organiza os elementos do gerenciamento de portfólio de projetos, ordenado 

pela área com maior número de trabalhos dedicados na literatura para as áreas com menor 

número. Essas últimas, com menor número, representam lacunas existentes na literatura sobre 

áreas que tratam o gerenciamento dos projetos ativos no portfólio (Desempenho, Revisão, 

Gráfico 1: Classificação: Área de trabalho x Número de fontes bibliográficas 
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Recursos, Governança, Mudanças, Comunicação, Riscos e Liderança do Portfólio). Estas lacunas 

são oportunidades de estudos em pesquisa e o presente trabalho propõe uma contribuição para 

preenchimento de algumas dessas lacunas, explorando a área potencial mostrada na figura xxxx. 

Com conclusão desta pesquisa, cada processo de gerenciamento de portfólio de projetos 

ganha um ponto adicional no gráfico 1, reduzindo a área com hachura na gráfico 2. 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Na subseção 2.3.3 serão apresentadas as ferramentas e técnicas utilizadas na abordagem 

das áreas do gerenciamento de portfólio. 

 

2.3.3 Ferramentas e técnicas das áreas de Gerenciamento de Portfólio  de Projetos 

 

O gerenciamento de portfólio de projetos possui algumas ferramentas de suporte. Trata-se 

de facilidades utilizadas para atingir os objetivos de algumas áreas de trabalho do GPP. Na 

literatura de GPP é possível encontrar modelos de gestão de portfólio com a proposta de 

Área menos explorada 

na bibliografia (foco 

desta pesquisa) 

Gráfico 2: Classificação: Áreas menos exploradas em Gerenciamento de Portfólio 
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utilização de algumas dessas ferramentas, no entanto, existe uma carência de trabalhos científicos 

que apresentem a utilização dessas ferramentas em casos práticos. The Standard For Portfolio 

Management (2013) apresenta algumas ferramentas para algumas áreas de trabalho, conforme 

segue (salvo onde mencionado, as ferramentas abaixo são encontradas nesse guia): 

 

 Reuniões; 

 Work Breakdown Structure (WBS) ou Estrutura Analítica do Projeto (EAP) – A EAP é 

uma estrutura que provê o fundamento para definição do trabalho e como se relaciona 

com os objetivos do projeto, estabelecendo uma estrutura para gerenciar o trabalho para 

sua completação (PRACTICE STANDARD FOR WORK BREAKDOWN 

STRUCTURES, 2006); 

 Inventário de projetos – Lista inicial com potenciais projetos para composição do 

portfólio; 

 Mapeamento de Processos e Governança (Gestão do Portfólio e dos Projetos): 

o Formação do Portfólio – Escopo com lista inicial de componentes ou projetos; 

o Gerenciamento de Mudança – Nível Portfólio – Entrada e saída de projetos; 

o Gerenciamento de Mudança – Nível Projeto – Variation Order Request (VOR) 

considerando escopo, tempo, custo, qualidade e riscos; 

o Long Lead Items – de acordo com Construction Extension to the PMBOK (2007), o 

contratado responsável pela Engenharia deve mapear os itens com longo prazo de 

fornecimento. Estes itens devem então ter o processo de compra iniciado de modo a 

garantir que seja fornecido na data mais cedo possível; 

o KPI’s (Key Performance Indicators) - Indicadores Chave de Desempenho. 

 Análise Demanda x Capacidade – Consiste em verificações periódicas sobre a capacidade 

instalada frente ao volume ativo e potencial de projetos do portfólio; 

 Análise Demanda x Capabilidade – São verificações periódicas sobre a capacidade 

vislumbrando recursos chave, bem como as habilidades necessárias e disponíveis frente 

ao volume ativo e potencial de projetos do portfólio; 

 Análise de cenários – Determinação das várias possibilidades de alocação de recursos 

para potenciais projetos, e geração de respostas em níveis detalhados como o que ocorre 

se a disponibilidade de recursos humanos, financeiros ou equipamentos crescer ou 
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diminuir, ou se recursos restritos não estiverem disponíveis conforme planejado. É uma 

análise focada na garantia de que uma organização está preparada para mudanças na 

demanda ou na capacidade instalada; 

 Subsídio à logística de pessoal – Geração de histogramas integrados para definição dos  

quantitativos a serem utilizados dia a dia nas fases de execução de projetos; 

 Análises quantitativa e qualitativa – Utilização de tecnologia da informação para 

realização de cálculos e determinação de prazo, mão de obra ou escopo factível em cada 

cenário produzido; 

 Padronização do processo de logística de material – Criação de um sistema sequencial 

detalhado para condução da logística de material, incluindo check list; 

 Padronização de Planejamento – De acordo com IPMA (2006), é necessário orientar os 

gerentes de projetos de forma que o gerenciamento se torne profissional. Todos os 

planejamentos de projetos do portfólio devem atender aos requisitos mínimos internos e 

do cliente. Outro ponto importante é que o planejamento de cada projeto deve estar 

padronizado para ser importado para o ambiente integrado do portfólio, o Roadmap; 

 Portfolio Roadmap é um produto do planejamento de alto nível do portfólio, que 

representa graficamente todos os elementos necessários para atingir objetivos e estratégia, 

podendo ser utilizado para o mapeamento para priorização em alto nível sobre o tempo, e 

ainda servir como base para atribuir as dependências internas e externas ao portfólio, 

tornando-as gerenciáveis (THE STANDARD FOR PORTFOLIO MANAGEMENT, 

2013). O portfolio roadmap é a ferramenta utilizada para checar a utilização de recursos, 

avaliando capabilidade e produtividade. É também a ferramenta utilizada para realizar o 

nivelamento de recursos e dar suporte às áreas funcionais com previsão de demanda; 

 Classificação/Priorização Multicritério de Projetos – É uma ferramenta de priorização de 

projetos a partir de múltiplos critérios definidos e ponderados pela organização. O 

resultado é o dispêndio de esforços sobre os projetos mais alinhados à estratégia, com 

melhor retorno; 

 Portfolio Dashboard é uma efetiva ferramenta para comunicação de múltiplas mensagens 

sobre portfólio status e tendências simultaneamente. (Gestão Integrada, Progresso 

Planejado x Realizado, Responsabilidades, Deadlines, Destaques e Questões importantes 

por projeto, Classificação e Priorização); 
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 Método Gráfico Analítico – Gráficos de tendência do portfólio e gráficos pizza mostrando 

os agrupamentos de projeto por status; 

 Balanceamento e monitoramento do Portfólio – São utilizados gráficos bolha para 

comparar os projetos componentes do portfólio à luz de critérios preestabelecidos, por 

exemplo: valor presente líquido; Homem hora; complexidade; CAPEX; 

 Liderança – Orientação dos Gerentes de Projetos para realizar o trabalho certo, de acordo 

com a priorização do cliente e dentro da estratégia do negócio e do padrão delineado; 

 Relatório Mensal do Portfolio – Trata-se de um relatório com os dados do período 

condensados; 

 Portfolio Management Office (PMO) – Um PMO é um escritório de gerenciamento de 

projetos, programas ou portfólio, e suporta tais funções. O PMO em uma organização é a 

entidade que define e mantém a padronização dos processos; 

 Earned Value Management (EVM) – Gerenciamento por Valor Agregado é uma 

metodologia de gerenciamento que integra escopo, cronograma e recursos, para 

objetivamente medir o desempenho e progresso, e adicionalmente, gerar projeções dos 

resultados de projetos (PRACTICE STANDARD FOR EARNED VALUE 

MANAGEMENT, 2011); 

 Gestão à Vista – Quadro informativo com dashboards do portfólio de projetos; 

 Gestão do Conhecimento – Captação de lições aprendidas nos projetos e Realização de 

evento formal de encerramento e disseminação das práticas positivas e negativas. 

 

O IPMA (2006) preconiza que as entregas de sucesso para um portfólio de projetos são 

ativos tangíveis ou intangíveis criados para o cliente. Os resultados são normalmente 

representados por meio de desenhos, croquis, descrições, protótipos, entre outros. As entregas 

não se limitam ao produto ou serviço vendido e concluído, estendendo-se a processos 

operacionais, alterações organizacionais e recursos humanos necessários a uma operação bem 

sucedida. Esta pesquisa está embasada neste conceito do IPMA, uma vez que as ferramentas, 

técnicas, processos e alterações propostos buscam desenvolver a estrutura do contrato estudado, 

agregando valor intangível além das especificações e configurações dos produtos dos projetos 

concluídos. 
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2.4 Projetos Offshore 

 

Alguns projetos desenvolvidos pelas organizações são executados no ambiente offshore, 

ou seja, com instalações físicas no oceano. Como exemplo, é possível citar os projetos de 

captação de energia nos parques eólicos montados no oceano ou projetos de captação offshore, 

que tem sido implantados em sua maioria na Dinamarca e no Reino Unido (PORTELA, 2007). O 

autor afirma ainda que não há estudos sobre implantação do sistema eólico offshore no Brasil. 

Por outro lado, o país tem uma extensa carteira de projetos e operações offshore na indústria de 

óleo e gás. Segundo Onofre (2013) os projetos empreendidos para explorar e produzir petróleo no 

mar são conhecidos como projetos offshore. A Figura 01 apresenta uma configuração de 

dispositivos e equipamentos utilizados pelas empresas operadoras de petróleo, portanto, fazem 

parte do escopo de um projeto offshore, instalado no oceano durante a fase de execução dos 

projetos. A figura apresenta três plataformas na superfície da lâmina d’água, da esquerda para a 

direita, uma fixa (suportada por uma jaqueta, ou estrutura treliçada em vermelho), um navio de 

FPSO (Floating, Production, Storage and Offloading) e uma SS (Semi-Submersível). Estas 

plataformas de produção aparecem interligadas a poços de produção por tubulações chamadas 

risers, que aparecem na figura como linhas brancas. Na outra extremidade dos risers aparecem as 

árvores de natal (dispositivos verticais brancos fixados ao solo no fundo do oceano), 

equipamentos constituídos de válvulas que realizam a abertura, fechamento, direcionamento e 

prevenção de vazamentos. 
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Figura 1: Projetos Offshore – Plataformas e Dispositivos 

Fonte: Moraes, 2013 

 

Os elementos apresentados na figura 1 constituem o resultado de um projeto offshore, ou 

seja, um sistema de produção offshore em funcionamento, com poços de produção conectados às 

plataformas. 

O escopo de um projeto de Exploração e Produção (E&P) de petróleo envolve etapas além 

da fase offshore, desde a fase de verificação do solo até a extração e pré-tratamento do produto, 

como será abordado na próxima seção. 

 

2.4.1 Indústria do Petróleo 

 

Observa-se que os termos indústria do petróleo e indústria de óleo e gás são utilizados de 

forma intercambiável. A indústria do óleo e gás é complexa e requer habilidades específicas em 

várias áreas e disciplinas técnicas, bem como capacidade financeira para patrocinar estes 
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empreendimentos de alto risco (BROWN, 2009). Para dividir em etapas a cadeia produtiva do 

petróleo, Guerra e Teixeira (2003) abordam como upstream o trabalho de prospecção, 

exploração, perfuração, completação e produção, e downstream o trabalho de transporte, refino e 

distribuição. 

Uma vez que o petróleo esteja disponível nas jazidas naturais, é possível iniciar a 

exploração desta cadeia produtiva. Os depósitos de óleo e gás ocorrem de forma natural ao longo 

do planeta Terra em todos os oceanos e continentes, e muitos destes depósitos estão a milhares de 

metros de profundidade. A indústria do petróleo tem por objetivo descobrir, desenvolver, refinar 

e comercializar estes recursos maximizando o retorno aos acionistas (VAN DER VEER, 2007). 

As principais vertentes da indústria de óleo e gás são exploração, produção, refino, transporte e 

comercialização (DENNI-FIBERESIMA; RANI, 2011). Os autores descrevem que o petróleo 

proveniente de um poço perfurado é produzido por meio de facilidades que promovem a 

separação primária do fluido que inicialmente contem água, óleo e gás. Os gases e líquidos 

produzidos são então transportados para uma refinaria por meio de caminhão, vagão tanque por 

ferrovia, navios ou dutos (DENNI-FIBERESIMA; RANI, 2011). A parte final da cadeia é 

relacionada com a comercialização, distribuição e terminais de abastecimento que distribuem os 

produtos acabados das refinarias, como gasolina, diesel, combustíveis de aviação, asfaltos e 

propano e butano comprimido (GRACE, 2007).  

2.4.2 Projetos de Engenharia Offshore 

 

Os Projetos de Engenharia Offshore são “executados” em plataformas de Exploração e 

Produção já em fase de operação. Manhães e Carvalho (2007) definem que Projetos de 

Engenharia Offshore são aqueles criados para atender às demandas de adequação das unidades 

marítimas. Tais demandas são geradas por restrições legais e de segurança, regulamentações 

estabelecidas pela Agência Nacional de Petróleo – ANP, busca pela otimização operacional e em 

custos, adequação das unidades para alterações nas condições de operação (como aumento de 

água na produção) e para desenvolver novas oportunidades de produção (MANHÃES; 

CARVALHO, 2007). 

As definições acima são relevantes para o entendimento da delimitação da pesquisa 

apresentada no Capítulo 1. O portfólio a ser estudado é composto apenas por “Projetos de 
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Engenharia Offshore”. Os termos “Projetos Offshore” e “Projetos de Engenharia Offshore” são 

similares na sintaxe e no escopo. Deste modo, vale salientar: 

- Escopo de um Projeto Offshore: estudo de viabilidade técnico econômico e instalação de 

ativos novos como navios, plataformas de exploração e produção e equipamentos submarinos 

fabricados em terra e instalados no oceano – “ativos novos”; 

- Escopo de um Projeto de Engenharia Offshore: implementação de mudanças em instalações 

offshore existentes – “ativos existentes”. 

Os projetos na indústria do petróleo são caracterizados por grandes montantes de capital 

investido, organização complexa e aspectos de engenharia e tecnologia representando um papel 

bastante importante (BERENDS, 2006). 

A complexidade dos projetos de engenharia offshore pode ser atribuída a alguns fatores 

que os diferenciam de um projeto executado em terra, como: 

 Logística de materiais restrita – O transporte de materiais e equipamentos é feito por 

navios e o transporte aéreo pode ser utilizado em situações de urgência, para peças leves. 

Cada transporte deve ser planejado e formalmente consolidado com antecedência mínima 

e o não cumprimento tem ônus de multa. O destino dos materiais, considerando a área 

disponível na plataforma deve ser planejado e negociado com a gerência da embarcação, 

caso contrário, o navio retorna. O desafio é prover os materiais corretos no tempo correto 

para cumprimento do cronograma do projeto sem atrasos; 

 Logística de pessoal – O planejamento e execução do transporte de pessoal offshore é 

minucioso e de extrema relevância para o resultado do projeto, envolvendo: exportação do 

histograma do projeto (proveniente do Roadmap ou do cronograma do projeto); análise 

demanda versus mão de obra disponível; recrutamento e seleção da mão de obra não 

disponível; treinamento e certificação da mão de obra nos pré-requisitos da contratante e 

da contratada (exemplos: CBSP, HUET, ASO, NR’s aplicáveis, treinamentos específicos 

de cada plataforma offshore); comunicação efetiva da contratada para o cliente, pelo envio 

da lista nominal da mão de obra planejada; comunicação diária efetiva da contratada com 

cada pessoa a embarcar nos dias específicos, incluindo integrantes da empresa, 

subcontratados e os vendors (integrantes de empresas fornecedoras de equipamentos e 

tecnologias) contratados pelo cliente; controle dos dias embarcados, garantindo que cada 

integrante permaneça durante a quinzena planejada ou que desembarque no momento 
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oportuno, de acordo com o histograma; realização dos traslados empresa / hotel / 

aeroporto de modo a garantir assertividade neste processo, e evitando “no show”, 

normalmente cobrado como multa contratual. O Standard For Portfolio Management 

(2013) reforça que o gerenciamento dos recursos humanos e sua correta alocação são 

imprescindíveis para minimizar a capacidade ociosa e as demandas não atendidas. Para 

obter um bom resultado é necessário ter processos iterativos de acompanhamento e 

otimização destes recursos; 

 Alto custo de implementação – Materiais e serviços com alto valor de mercado; 

 Downtime / Paradas Programadas: Tempo de paralização da produção ou perfuração 

offshore. As interrupções ocorrem em função de necessidades diversas, como: realização 

de trabalho em locais não permitidos em período de operação; interligações de sistemas 

existentes com as novas instalações de projeto (conhecidos com Tie-ins); 

indisponibilidade de POB para instalação do projeto offshore, e neste caso, desembarca-se 

o pessoal da produção, embarcando o pessoal do projeto (construção e comissionamento). 

 Execução em alto mar – Fator que dificulta a realização de surveys, aumentando a 

probabilidade de dificuldades na fase de engenharia. Outra consequência é a morosidade 

na consecução de soluções de campo adotadas, já que novos recursos precisarão passar 

por todo o processo logístico para chegar à plataforma; 

 Riscos inerentes às operações de construção e comissionamento – Processos produtivos 

de alta periculosidade, envolvendo altas pressões e temperaturas. Procedimentos de 

instalação multidisciplinares envolvendo altas escalas de energia potencial, cinética e 

elétrica em áreas inseguras; 

 Restrição de Pessoas a Bordo ou Personnel on Board (POB) – Cada plataforma tem um 

limite de “camarotes”, ou quartos, dispondo de um número máximo de vagas a bordo. 

Esta restrição é relevante e afeta vários aspectos de um projeto de engenharia offshore, 

pois, na maioria dos casos, para execução de um projeto a bordo de uma plataforma, é 

necessário paralisar o processo de produção ou de perfuração para cessão de vagas que 

viabilizem a instalação. Esta característica gera pressão externa na fase de instalação, uma 

vez que a produção ou perfuração precisa ser retomada; 

 Custo de oportunidade – As operações de produção e perfuração offshore na indústria de 

óleo e gás geram resultados significativos para os acionistas das empresas operadoras de 
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petróleo, contratantes de projetos. Como exemplo, a paralisação da produção de uma 

plataforma ou um grupo de plataformas de petróleo com produção média de 100 mil 

barris de óleo por dia, considerando o preço do barril a U$70,00 dólares, impacta em 

lucro cessante de U$7.000.000,00 dólares por dia, ou U$300.000,00 por hora, sendo este 

o custo de oportunidade de um dia de parada programada para instalação de um projeto de 

engenharia offshore; 

 Legislação e normas técnicas – O escopo do trabalho é normatizado e com legislações 

rigorosas de saúde, segurança e meio ambiente, além de requisitos de qualidade com 

padrões a serem atendidos. As sociedades classificadoras (exemplos: ABS, BV, DNV) 

são delegadas pela DPC para atuarem em nome do governo brasileiro exigindo a 

aplicação das convenções e códigos internacionais ratificados pelo Brasil e normas 

nacionais pertinentes para segurança da navegação, salvaguarda da vida humana e 

prevenção da poluição (DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS – MARINHA DO 

BRASIL, 2016). Estes requisitos também devem ser atendidos pela concepção do projeto 

offshore; 

 Equipe especializada – Em função da legislação e das especificidades técnicas envolvidas, 

todos os profissionais envolvidos no projeto, incluindo mão de obra direta e indireta 

devem possuir certificações específicas de segurança e habilitações mínimas para 

execução de suas atribuições. 

 

Segundo Onofre (2013), as principais etapas de um Projeto de Engenharia Offshore são 

Base de Projeto; Projeto Básico; Front End Engineering Design (FEED); e Projeto de 

Detalhamento. Para facilitar o tratamento, as fases serão simplificadas para apenas Engenharia, 

sendo o pré-requisito para os processos de compra, fabricação e instalação. 

2.4.3 Administração Contratual - Integração Contratante / Contratado 

 

 Normalmente, um Portfólio de Projetos de Engenharia Offshore é contratado na 

modalidade guarda-chuva (umbrella), onde a empresa contratada possui uma relação contratual 

de parceria com o contratante e executa projetos sob demanda, similar a uma “produção puxada”. 

Contratos guarda-chuva podem ser descritos como um acordo bilateral que articula uma estrutura 

de regras e princípios que orientam contratos “futuros” (MOUZAS, 2006). 
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 Segundo Krüger (2003), o termo contrato guarda-chuva pode ser utilizado como 

“framework agreement”, sendo este segundo termo comumente utilizado em relações 

internacionais, legais e diplomáticas. Nessa pesquisa, o portfólio de projetos é pautado na 

modalidade contratual framework agreement, uma vez que se trata de duas empresas de 

diferentes continentes. Aquisições em projetos não utilizam necessariamente modalidade 

contratual única, podendo haver contratos híbridos. De acordo com PMBOK (2013, p. 362 - 363), 

as relações contratuais legais se enquadram em dois principais tipos, a saber: 

  

1º Contrato Lump Sum ou Preço Fixo: Essa categoria de contratos envolve a 

definição de um preço fixo total para um determinado produto ou serviço, ou 

resultado a ser fornecido. Os contratos de preço fixo também podem incorporar 

incentivos financeiros para atingir ou exceder determinados objetivos do projeto, 

tais como datas de entrega do cronograma, desempenho técnico e de custos, ou 

qualquer coisa que possa ser quantificada e subsequentemente medida. Os 

fornecedores em contratos de preço fixo são legalmente obrigados a concluir os 

contratos, com possíveis prejuízos financeiros caso não consigam. Nos contratos 

de preço fixo, os compradores devem especificar com precisão os produtos ou 

serviços que estão sendo adquiridos. É possível acomodar mudanças de escopo, 

mas em geral com um aumento no preço do contrato. 

 

2º Contrato de Custos Reembolsáveis: Essa categoria de contrato envolve 

pagamentos (reembolsos de custos) ao fornecedor por todos os custos reais e 

legítimos incorridos para o trabalho concluído, acrescidos de uma remuneração 

que corresponde ao lucro do fornecedor. Os contratos de custos reembolsáveis 

também incluem cláusulas de incentivos financeiros sempre que o fornecedor 

exceder ou ficar aquém dos objetivos definidos, tais como metas de custos, 

cronograma ou desempenho técnico [...] Um contrato de custos reembolsáveis 

dá ao projeto flexibilidade para redirecionar um fornecedor sempre que o escopo 

do trabalho não puder ser definido com precisão no início e precisar ser alterado, 

ou quando existem altos riscos no esforço. 

 

Ainda segundo PMBOK (2013, p. 364), estes dois tipos principais originam um híbrido 

conforme descrito abaixo: 

 

3º Contrato por Tempo e Material (T&M): Os contratos por tempo e material são 

um tipo híbrido de contrato que contêm aspectos tanto dos contratos de custos 

reembolsáveis quanto dos de preço fixo. Costumam ser usados para aumento de 

pessoal, aquisição de especialistas, e qualquer apoio externo quando não é 

possível elaborar rapidamente uma precisa especificação do trabalho. Esses tipos 

de contratos são semelhantes aos contratos de custos reembolsáveis porque são 

modificáveis e podem estar sujeitos a um aumento de custo para o comprador. O 

valor total do acordo e a quantidade exata de itens a serem entregues podem não 

ser definidos pelo comprador no momento da adjudicação do contrato. Portanto, 
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os contratos T&M podem ter o valor aumentado como se fossem contratos de 

custos reembolsáveis. Muitas organizações exigem a inserção de limites 

máximos de valores e tempo em todos os contratos T&M para evitar um 

crescimento ilimitado de custos. Por outro lado, os contratos T&M também 

podem se assemelhar aos acordos de preço unitário fixo quando determinados 

parâmetros são especificados no contrato. Taxas unitárias de mão de obra ou 

materiais podem ser predefinidas pelo comprador e pelo fornecedor, incluindo o 

lucro do fornecedor, quando as duas partes concordam quanto aos valores de 

determinadas categorias de recursos, como engenheiros seniores com 

remuneração especificada por hora, ou categorias de materiais a taxas 

especificadas por unidade. 

  

Um 4º tipo de contrato é utilizado em projetos de construção, o “Contrato de Preço 

Unitário Fixo” ou “Unit-rate Contract” onde o fornecedor realiza o trabalho e recebe por taxas 

fixas unitárias estipuladas (CONSTRUCTION EXTENSION TO THE PMBOK GUIDE, 2007). 

Este guia de projetos de construção menciona que o tipo de contrato varia ao longo do ciclo de 

vida do projeto, sendo os contratos reembolsáveis usados nas fases iniciais para o trabalho de 

engenharia e os de preço fixo preferidos para a fase de construção, ressaltando fatores que podem 

afetar a seleção do tipo de contrato a ser utilizado para um pacote de trabalho específico, a saber: 

nível de detalhe; urgência em compras; nível de disputa desejado; nível de competição 

disponível; e nível de tolerância a riscos da organização. 

Na prática é comum encontrar em uma aquisição, a combinação de diferentes tipos de 

relações contratuais (PMBOK GUIDE, 2013). No portfólio objeto desta pesquisa, cada 

componente (projeto) é regido por um subcontrato híbrido específico, incorporando 

características de T&M e Preço Fixo Unitário, com especificidades do Lump Sum e Custos 

reembolsáveis, e podendo incluir ou não o escopo de engenharia ou design. 

Um aspecto relevante da administração contratual é a determinação do método de entrega 

do projeto, bem como sua formalização. Segundo o Construction Extension to the PMBOK 

Guide (2007), em projetos de construção, existem diversas maneiras de promover a entrega, a 

depender de como o escopo foi distribuído entre as organizações, conforme segue: 

- Método de entrega “Desigh-bid-build” ou “Engenharia-licitação-construção”: Engenharia e 

construção são realizadas por empresas separadas. A construção é licitada após a engenharia ser 

essencialmente concluída; 

- Método de entrega “Design-build” ou “Engenharia-construção”: Engenharia e construção são de 

responsabilidade de uma fonte única; 
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- Método de entrega “Turn-key”: A empresa contratada tem responsabilidade global de entregar o 

projeto a um cliente, incluindo engenharia conceitual e detalhada, aquisições, construção, 

comissionamento e start-up; 

- Método de entrega “Construction management” ou “Gerenciamento da Construção”: A entidade 

de gerenciamento da construção (CM) gerencia as funções globais do projeto, incluindo 

engenharia, licitações, aquisições e construção. Este tipo de entrega corresponde ao tipo de 

entrega EPC (Engineering, Procurement and Construction); 

- Método de entrega “Single-source, non-competitive” ou “Fonte única, sem disputa”: Casos em 

que os requisitos de construção são únicos ou existe apenas uma fonte para o resultado desejado, 

um contrato negociado com a fonte é o meio usual para a realização; 

- Método de entrega “Design-build-operate-maintain-transfer (DBOM)”: Este método engloba o 

método design-build e adiciona as funções de operação e manutenção do produto após o término 

da construção. O produto é transferido para o comprador após sua operação e manutenção, e / ou 

um novo contrato é obtido para continuação das funções operação e manutenção 

(CONSTRUCTION EXTENSION TO THE PMBOK GUIDE, 2007). 

O desenvolvimento da empresa contratada sob a ótica de qualidade da contratante é um 

fator importante para a estratégia de ambas as empresas, aparecendo como diferencial na 

administração contratual. Este desenvolvimento deve permear não só os requisitos de 

capabilidade em engenharia, mas também a aptidão para incorporar conceitos de 

“construtibilidade” à engenharia e a integração com instalações existentes, gerenciando as 

interfaces com os vários stakeholders do projeto (capabilidade em governança) (BERENDS, 

2006). Uma vez garantido esse desenvolvimento da empresa contratada e o seu engajamento, 

Berends (2006) destaca que se tornam elegíveis duas opções para contratação e implementação 

de projetos: Negociação com o desenvolvimento da contratada (ou uma “nova” contratada) ou 

disputa com nova licitação (com ou sem desenvolvimento da contratada). O autor defende 

vantagens de se desenvolver a contratada, conforme segue: 

 O conhecimento implícito, obtido durante a fase de desenvolvimento por meio da 

interação das pessoas envolvidas e seu conhecimento tácito (podem ser retidos pela 

continuidade de pessoas chave na equipe da contratada); 

 Administração contratual e negociações podem ocorrer em períodos mais curtos de 

tempo, reduzindo os custos de transações em relação à licitações; 
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 Redução de tempo e custo de mobilização e familiarização de uma nova contratada. 

Como ponto negativo desta relação contratual, Berends (2006) menciona a desvantagem que a 

empresa contratante tem pela inexistência da disputa de preços forçada pela licitação em um 

mercado competitivo. Neste caso a contratante deve confiar em sua capacidade de estimar e suas 

habilidades de negociação. O portfólio estudado nesta dissertação possui características aderentes 

ao estudo realizado por Berends (2006), uma vez que é suportado por um framework agreement 

onde as obrigações contratuais, incluindo preços, são preestabelecidas. 

2.5 Modelos de Gestão de Portfólio 

 

 Para formular a proposta de modelo de gestão de portfólio de projetos de engenharia 

offshore, foram utilizados alguns artigos como base. As próximas subseções são dedicadas à 

apresentação da forma como a pesquisa foi realizada, ou seja, a análise bibliométrica e uma 

sucinta exploração dos principais artigos e autores relacionados com o tema. 

 

2.5.1 Análise Bibliométrica 

 

Para desenvolvimento do trabalho foram selecionadas as bases científicas Science Direct, 

Scopus e Scielo. Essas bases de dados estão disponíveis para acesso pelo Portal de Periódicos da 

Capes, disponibilizado via WEB para Universidades Públicas Federais e Universidades Privadas 

do Brasil. A pesquisa foi concluída no mês de agosto de 2015, utilizando o seguinte termo de 

pesquisa: Project Portfolio Management. A busca das palavras foi feita no título do artigo, 

resumo e palavras chaves. Com este termos de pesquisa foram encontrados 2.350 registros na 

base Scopus, no 24.243 Science Direct e 30 no Scielo. Buscando refinar a busca, optou-se por 

utilizar a expressão entre aspas “Project Portfolio Management”. Neste filtro foram localizados 

286 documentos na base de dados Scopus, 274 no Science Direct e 9 no Scielo. 

Tomando como base os resultados da base de dados Scopus observa-se que a maior parte 

dos documentos localizados com este descritor são artigos publicados em congressos (44,8%) e 

artigos científicos (44,1%). O International Journal of Project Management é o periódico com 

maior número de publicações nesta área, com 34 artigos publicados.  A publicação foi maior nos 

últimos 5 anos conforme demonstra o gráfico 3. 
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Fonte: Scopus 

 

 

A queda na série do gráfico no ano de 2015 se dá em função de a pesquisa ter sido 

efetuada antes do final de 2015. 

 Com os filtros desta pesquisa no Scopus, foi possível constatar que do número de 

documentos identificados, 133 são artigos científicos. Foi feita leitura dos títulos e resumos dos 

artigos para identificação dos trabalhos com aderência aos objetivos da pesquisa. Partindo desse 

ponto foram selecionados os dois principais artigos para embasamento desta pesquisa. 

Depois foram realizados filtros nas bases Science Direct e Scielo, sendo possível constatar 

que 244 e 9 são artigos científicos, respectivamente. Também foi feita leitura dos títulos e 

resumos dos artigos para identificação dos trabalhos com aderência aos objetivos da pesquisa, 

sendo selecionado apenas um artigo de cada uma dessas duas bases.  

A seguir, no quadro 4, estão descritas mais informações sobre os modelos utilizados 

nesses artigos selecionados. 

 

2.5.2 Análise dos Artigos Selecionados 

 

 Ao longo da execução da revisão bibliográfica, foi possível identificar os principais 

autores e trabalhos em gerenciamento de portfólio de projetos. Alguns destes estudos foram 

escolhidos como referências fundamentais à construção do modelo de gestão desta pesquisa. Em 

suma, buscou-se desenvolver um quadro sintético (quadro 5), contendo os principais modelos de 

Gráfico 3: Documentos por ano 
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gestão de portfólio com as características e definições de maior relevância para os autores e seus 

respectivos modelos. 

Além dos 4 artigos selecionados anteriormente, foi escolhido um da base American 

Finance Association. O artigo é relevante no contexto da pesquisa, uma vez que estabelece o 

início dos estudos científicos em gerenciamento de portfólio. 

Foram também escolhidas as obras normativas do PMI e o IPMA.  Essas obras foram 

utilizadas como fontes de pesquisa na revisão bibliográfica, mesmo não sendo artigos científicos. 

Estes institutos disseminam boas práticas na área de gerenciamento de projetos, programas e 

portfólios, com utilização no Brasil e no mundo. Por esse motivo, o uso se faz necessário, uma 

vez que este trabalho é uma pesquisa-ação, com aplicação em uma organização, onde serão 

obtidos resultados a partir da realização de um modelo a partir do embasamento teórico. 
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Fonte/Detalhes Compilado - Conceitos do Modelo de Gestão

Autor: Markowitz

Ano: 1952

Periódico: Journal of 

Finance

Base de Dados: American 

Finance Association

Precursor da disciplina de gerenciamento de portfólio, o autor aborda as fases "iniciais" para

seleção e otimização do portfólio. A obra se refere a portfólio como uma carteira de

investimentos, sob a perspectiva financeira. A área foco do trabalho é a identificação dos

projetos, verificação quanto ao alinhamento estratégico e priorização, resultando na

racionalização da tomada de decisão nos investimentos financeiros e obtenção de benefícios

organizacionais, dando origem à Teoria Moderna de Portfólio. O modelo tem como base a

otimização dos portfólios de investimento a partir da diversificação, reduzindo a exposição de

um ativo individual ao risco, propiciando maximização de retornos e minimização de riscos, por

meio da exploração de um portfólio de investimentos diversificado.

Autor: Cooper e Edgett

Ano: 2001

Periódico: R and D 

Management

Base de Dados: Scopus

Os autores trabalham o gerenciamento do portfólio de novos produtos, e tem grande relevância

no gerenciamento de portfólio de projetos, abordando grande parte das áreas de trabalho.

Iniciando pelos processos de identificação, alinhamento estratégico e priorização, mandatórios

para garantia da visão da administração na criação e revisão do portfólio, passando pelas

etapas de triagem e tomada de decisão multicritério para investimento em novos produtos,

considerando, por exemplo as estimativas e a efetividade do investimento. Uma importante

ferramenta proposta pelo modelo é a pontuação por Stage Gate, onde as opções de

investimento são ranqueadas e priorizadas, realizando, portanto uma revisão permanente do

portfólio com ajustes pela avaliação dos produtos. Adicionalmente, um resultado dessa

classificação e priorização é a alocação dos recursos no portfólio.

Autor: Archer e 

Ghasemzadeh

Ano: 1999

Periódico:  International 

Journal of Project 

Management

Base de dados: Science 

Direct

O modelo criado pelos autores prevê a utilização de diretrizes estratégicas para avaliação de

projetos, conferindo alinhamento estratégico ao portfólio. Uma característica do modelo é a

orientação de que o usuário opte pelas técnicas e ferramentas plausíveis para cada processo e

ainda, que decida sobre a não utilização ou alteração de fases que por particularidade do

portfólio, otimizem ou simplifiquem a condução do trabalho. Deste modo, o modelo pode ser

completo ou parcial, Os autores propõem que os projetos sejam classificados utilizando

critérios pré-definidos para execução de avaliações realizadas em três processos (1-pré-

avaliação, checando a compatibilidade com a estratégia, 2-classificação financeira e de risco

por projeto, utilizando critérios como Return On Investment (ROI), Valor Presente Líquido

(VPL) e árvore de decisão, tendo como produto a seleção, definição e revisão do portfólio, e 3-

avaliação para exclusão dos projetos não aderentes, promovendo os encerramentos). A

otimização do portfólio é abordado no modelo desde a seleção dos projetos aderentes até a a

atribuição dos recursos corretos nos lugares corretos, proporcionando factibilidade ao portfólio

considerando os recursos existentes. Outro ponto importante abordado no modelo é o

processo de gerenciamento de performance pelo mapeamento de desvios em relação ao

planejado e o tratamento de tais desvios.  
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Fonte/Detalhes Compilado - Conceitos do Modelo de Gestão

Autor: Young e Conboy

Ano: 2013

Periódico:  International 

Journal of Project 

Management

Base de dados: Scopus

A ideia central do trabalho desenvolvido por estes autores é a criação de um modelo de

competências em gestão de portfólio de projetos baseado em desempenho, e considera as

demandas de processo no ambiente de multiplos projetos, como seleção, priorização,

integração, gerenciamento e controle. O resultado objetivado pelo modelo é o incremento da

capabilidade da gestão de portfólio nas organizações, focando no uso mais eficiente dos

recursos e projetos com maior rentabilidade nos resultados. O trabalho apresenta

características peculiares da aplicação na Austrália, uma vez que o modelo foi desenvolvido

naquele país, relatado como berço de iniciativas de ambos, indústria e governo para fomento da

disciplina de gerenciamento de projetos. Críticas ao atual corpo teórico de GPP são descritas,

evidenciando que os modelos ainda são emergentes e precisam evoluir de modo a sedimentar

partes ambíguas e redundantes. Os autores trabalham de modo a expor a literatura e o estado

da arte em GPP, evidenciando a importância dos institutos geradores do corpo teórico /

prático, como IPMA, PMI e OGC, que não possuem forte fundamentação científica, e, no

entanto, aparecem como as principais fontes de práticas consolidadas na indútria. O modelo,

embasado pelos guias práticos e por uma vasta revisão bibliográfica, passa então por uma fase

de análise de profissionais especialistas em GPP, na indústria e na academia, sendo

posteriormente retroalimentado, sendo estes os pontos de reflexão e alteração no modelo. O

resultado é um robusto modelo de competências em GPP, que contém o conhecimento

acumulado na experiência da indústria, e fortemente embasado nos trabalhos teóricos, das

referências científicas.

Autor: Rabechini et al.      

Ano: 2005

Periódico: Revista 

Produção

Base de dados: Scielo

Estes autores delineiam os processos para implementação de um portfólio considerando a

definição de critérios e o seu alinhamento estratégico como pré-requisito para identificação e

priorização de projetos. Uma avaliação superficial dos projetos é sugeriada pelo modelo,

partindo de forma mais direta para identificação da carteira de projetos, bem como sua

priorização. O modelo foi gerado a partir de experiências acadêmicas e em organizações, sendo 

implementado numa organização no segmento técnico de eletrônica, tendo como uma de suas

bases o modelo de Archer e Ghasemzadeh (1999), apresentado logo acima. Os autores

dedicam maior atenção aos processos de revisão e controle de projetos, focando no

gerenciamento de performance do portfólio, bem como na capabilidade dos recursos para

executá-lo, com análise por projeto, dando ênfase ao uso de metodologia de gerenciamento de

projetos, objetivando pontuar desvios nos projetos ativos, de modo a redirecioná-los. Além

disso, propõe a realização das revisões no portfóls institutos geradores do c  
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Fonte/Detalhes Compilado - Conceitos do Modelo de Gestão

Autor: IPMA - 

International 

Competency Baseline

Ano: 2006

O IPMA desenvolveu o ICB - International Competency Baseline, um padrão de competências

em gerenciamento de projetos, que tem o objetivo de mapear e descrever as competências chave

para o profissional da área. Os elementos são classificados em três categorias: técnica,

comportamental e contextual. Juntos, os três elementos formam o "olho da competência",

representando a integração de todos elementos da gestão de projetos. Este elementos são os pré-

requisitos para o profissional especializado em planejamento e controle de projetos, programas e

portfólios. O modelo contextualiza a avaliação, classificação e balanceamento dos projetos,

otimização nos resultados dos projetos, balanceamento dos riscos do portfólio, alinhamento com a

estratégia, utilização de recursos e entregas dentro do orçamento. De forma bastante detalhada, os 

elementos de competência são descritos, identificando as características importantes ao qual um

profissional especialista deve ter, algumas ferramentas e métodos que podem ser usados em cada

situação e orientações em geral. Um passo a passo é descrito para nortear a linha de ação do

usuário, mas de forma flexível, abrindo sempre a prerrogativa de se optar pela mudança de

sequência ou pela não execução de determinada etapa. Adicionalmente, são apresentados para

cada elemento, alguns tópicos chave, que devem ser levados em consideração para determinada

competência. Para finalizar, o guia decompõe cada elemento em resultados esperados,

descrevendo por meio de afimações como "Gerenciou de maneira correta as interfaces

multidisciplinares em um projeto complexo", de modo a facilitar o entendimento de um resultado

bem sucedido naquele elemento de competência e consequentemente no projeto, programa ou

portfólio envolvido. 

Autor: PMI - The 

Standard for Portfolio 

Management

Ano: 2013

Este padrão, sob autoria do PMI, define três grupos de processos para o gerenciamento de

portfólio de projetos, a saber: definição (promovem o link entre metas estratégicas e o

portfólio), alinhamento (operacionaliza a carteira do portfólio, de modo a padronizar e otimizar)

e autorização e controle (controla a performance , autoriza o fluxo de entrada e saída de

projetos e checa as entregas individuais). Este modelo busca alinhamento estratégico

organizacional, e habilitação à condução do portfólio. Através da apresentação de processos e

ferramentas adequadas, objetiva-se promover alocações assertivas de recursos financeiros,

humanos e materiais, medições chave da performance dos projetos, gerenciar os riscos e os

stakeholders, gerando valor, tangível e intangível para a organização. Ao longo do

desenvolvimento dos processos são demonstradas ferramentas e técnicas adequadas a cada

aplicação, explorando a identificação e priorização de projetos, e posteriormente a seleção,

balanceamento e condução dos projetos. O modelo propõe uma estrutura de governança do

portfólio, assegurando padronização e método para tomada de decisão (Ex.: gerenciamento de

mudança em projetos, fluxo de projetos e priorização de projetos com análiose multi-critério),

considerando a estrutura organizacional. Outro ponto relevante é a adaptação do portfólio em

relação à capabilidade, com avaliações permanentes sobre os recursos e os projetos vigentes.

Adicionalmente, o modelo direciona o gerenciamento da comunicação e dos riscos envolvidos.  

Quadro 5: Compilado GPP – Autores e Modelos de Gestão 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

As técnicas a serem utilizadas para concepção do modelo de gestão de portfólio de 

projetos de engenharia offshore foram apresentadas na subseção 2.3.3, e estão embasados nos 

modelos de gestão do quadro 5. De acordo com o IPMA (2006), não é recomendável o 

enrijecimento de processos, ferramentas de gestão ou métodos, uma vez que cada usuário, ou 
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organização que utilize este conjunto de conhecimento deve estar livre para analisar e definir 

quais práticas se adéquam ao caso. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

A metodologia é o que conduz o estudo aos resultados desejados. O método que será 

escolhido e a forma como será utilizado está relacionado aos objetivos e as circunstâncias do 

estudo.   

Este capítulo tem como finalidade apresentar a estratégia de pesquisa adotada para 

alcançar os objetivos propostos. Será apresentada a definição quanto ao tipo de pesquisa 

realizada, a definição do objeto de estudo e amostra e as fases para a realização da pesquisa.   

 

3.1 Tipo de pesquisa 

 

Para classificação de uma pesquisa, esta deve ser avaliada sobre alguns critérios quanto 

aos seus fins e meios (VERGARA, 2014). Considerando tais critérios, este estudo, portanto, se 

caracteriza como aplicada quanto aos fins, por possuir finalidade prática e intervencionista, e 

porque pretende resolver problemas de maneira efetiva e participativa. Quanto aos meios o 

estudo caracteriza-se como pesquisa-ação, pois supõe a intervenção participativa na realidade 

social, por meio da proposta de desenvolvimento de um modelo de gerenciamento de portfólio de 

projetos. 

Pode-se descrever o termo pesquisa-ação conforme segue: o termo pesquisa refere-se à 

produção de conhecimento e ação interpretada como a modificação intencional de uma dada 

realidade (MELLO et al., 2012). Ainda segundo os autores, a pesquisa-ação é a produção de 

conhecimento orientada pela constatação de eventos reais, práticos, seguidos da modificação da 

realidade encontrada, parte do processo de pesquisa. Estes eventos reais ocorrem dentro de uma 

organização (empresa ou instituição) caracterizada pela existência de hierarquia e grupos que 

apresentam problemas (THIOLLENT, 2007). O autor descreve o objetivo da pesquisa-ação, 

subdividindo-o em “objetivo técnico”: contribuir para o melhor equacionamento possível do 

problema considerado central na pesquisa, com levantamento de soluções e proposta de ações 

correspondentes às soluções para auxiliar o agente na sua atividade transformadora da situação; e 

“objetivo científico”: conseguir informações que seriam de difícil obtenção por meio de outros 

procedimentos, de forma a aumentar a base de conhecimento de determinadas situações. 
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Tripp (2005) caracteriza a pesquisa–ação como uma forma de investigação-ação que 

utiliza técnicas de pesquisa consagradas, numa tentativa continuada, sistemática e fundamentada 

de aprimorar a prática. 

Um problema de pesquisa em que se faz necessário descrever o desdobramento de uma 

série de ações sobre a linha do tempo em um ambiente como uma organização adequa-se ao 

método da pesquisa-ação (COGHLAN; BRANNICK, 2008). Os autores afirmam que o método é 

apropriado para demonstração de como e porque a ação de um membro de um grupo pode mudar 

ou melhorar o trabalho de alguns aspectos de um sistema, bem como entender o processo de 

mudança ou de melhoria e aprender com ele. 

A pesquisa-ação sempre inicia a partir de um problema. A compreensão e o entendimento 

de porque o problema ocorre é o que permite projetar mudanças que melhorem a situação 

(TRIPP, 2005). 

A metodologia de pesquisa-ação propõe que atores, isto é, membros representativos da 

situação investigada e pesquisadores participem juntos e interativamente para elucidarem a 

realidade em que estão inseridos, identificando problemas coletivos, buscando e experimentando 

soluções em situação real (THIOLLENT, 1997). O autor descreve que este tipo de pesquisa 

mostra-se útil quando se conhece muito pouco sobre um tema e quando se deseja obter 

informações do processo que está sendo estudado com bastante riqueza. Esta metodologia deve 

ser utilizada em situações em que é importante se adquirir algumas informações, implícitas, 

geralmente difíceis de serem percebidas ou faladas pelos atores da situação (OTTOSSON, 2003). 

Embora o tipo de pesquisa se caracterize pela intervenção e participação do pesquisador, a 

mesma não deve ser confundida como uma consultoria. Conforme coloca Ottosson (2003), a 

pesquisa-ação não propõe a solução de um problema para os outros. Ela é um processo no qual os 

pesquisadores solucionam um problema com os outros em um processo de aprendizado conjunto. 

Os autores Coughlan e Coghlan (2002) enfatizam algumas diferenças entre consultoria e a 

pesquisa-ação, conforme segue: 

 Consultorias relatam projetos empíricos que não são somados ou compartilhados 

com uma base de conhecimento. Mesmo que com métodos inovadores, as 

consultorias não objetivam desenvolver ou incrementar uma teoria. Ambos os 

fatores devem estar presentes em um método de pesquisa; 
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 Apenas os casos de sucesso são abordados pela consultoria. A pesquisa-ação se 

concentra também nos obstáculos, que podem ser úteis para os resultados da 

pesquisa e para outros interessados; 

 Enquanto a consultoria é normalmente linear (contratação, análise, ação e 

encerramento), o método de pesquisa-ação é cíclico (coleta dados, realimenta, 

análise, planejamento de ações, implementação e ações e avaliação); 

 Para a consultoria, a posição epistemológica a ser adotada na execução e relato das 

ações não tem relevância, sendo o oposto esperado de um método de pesquisa.  

Mello et al. (2012) um trabalho de consultoria não pode ser considerado cientificamente 

como uma  pesquisa-ação ou servir de base como referencial. Os autores ressaltam ainda que para 

tornar possível essa consideração, é necessário que o trabalho de consultoria seja planejado desde 

o início como projeto científico, seguindo suas fases. 

Tripp (2005) afirma que, enquanto a prática tende a ser de responsabilidade única, a 

pesquisa-ação é participativa na medida em que inclui os envolvidos na situação e colaborativa 

pelo seu modo de trabalhar. 

A pesquisa-ação é um termo genérico para qualquer processo que siga um ciclo no qual se 

aperfeiçoa a prática por meio da oscilação sistemática entre agir no campo da prática e investigar 

a respeito dela (TRIPP, 2005).   

 

3.1.1 Fases da pesquisa-ação 

 

Existem alguns modelos propostos para orientação de execução da pesquisa-ação. 

Para Coughlan e Coghlan (2002) e Westbrook (1995), as 5 fases cíclicas do processo de 

pesquisa-ação ocorrem de acordo a figura 2, sendo elas: planejar; coletar dados; analisar dados e 

planejar ações; implementar ações; avaliar resultados; e gerar relatório. As siglas nos círculos (P, 

I, O&A, R&A), significam Planejar, Implementar, Observar / Avaliar e Refletir / Agir, 

respectivamente.  
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Figura 2: Fases da pesquisa-ação 
Fonte: Coughlan e Coghlan (2002) e Westbrook (1995), adaptado por Mello et al. (2012) 

 

Neste modelo na etapa de iniciação, dentro da fase planejamento, uma organização define 

o problema e o pesquisador participa das propostas para solução deste problema, por meio da 

aplicação de um método de pesquisa, a pesquisa-ação. Trata-se de uma iniciação dirigida pelo 

problema, conforme Mello et al. (2012). A ideia central é que os integrantes de uma organização 

estão a procura de um especialista teórico para realizar uma tentativa de solucionar um problema 

complexo. É necessário que o pesquisador desenvolva uma fundamentação teórica para se 

contextualizar sobre o tema ou lacunas identificadas, para então propor soluções fundamentadas 

no estado da arte. O pesquisador busca aprender com estas experiências e reportar conclusões que 

o suportem para o desenvolvimento de uma teoria (AVISON; BASKERVILLE; MYERS, 2001). 

A questão da pesquisa e seus objetivos são definidos de forma que as recomendações para 

solução do problema contribuam para a base de conhecimento (MELLO et al., 2012). 

Tripp (2005) sugere quatro fases, conforme pode ser visto na figura 3. As fases 

contemplam: planejamento, implementação, descrição e avaliação. Segundo o autor, há muitos 

modos diferentes de executar cada uma das quatro atividades, tornando possível o 

desenvolvimento de modelos sob medida para utilizações e situações particulares.  
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Figura 3: Fases básicas do ciclo de pesquisa-ação 

Fonte: Tripp (2005) 

 

Embora a etapa de análise situacional não esteja claramente descrita no modelo de Tripp 

(2005), ao longo do seu estudo ele comenta sobre a importância em iniciar a pesquisa-ação com o 

reconhecimento do contexto.  

Assim como Tripp, Thiollent (1997) também propõe quatro grandes fases para este tipo 

de pesquisa, são elas: 1- Fase exploratória, 2- Pesquisa aprofundada, 3- Fase de ação e 4- Fase de 

avaliação. O autor afirma que o ponto de partida está no processo de negociação para definição 

dos objetivos da pesquisa em termos de conhecimento da ação, participação dos autores e 

definição de como os resultados serão utilizados para mudança. Esse comprometimento inicial 

dos participantes na execução das tarefas é fundamental. 

A primeira fase, fase exploratória, consiste na investigação e detecção dos problemas e os 

atores envolvidos, as capacidades de ação e os possíveis tipos de ações. Esta fase envolve 

pesquisadores e alguns membros da organização investigada e é importante para obter 

informações significativas sobre o fenômeno de interesse, fixar objetivos e as modalidades de 

participação dos atores (THIOLLENT, 1997).  

A fase aprofundada está relacionada aos problemas levantados na fase inicial, onde é 

estudada uma amostra representativa da população da organização e seus dados são processados e 

apresentados em listagens, quadros e gráficos (THIOLLENT, 1997). 

A fase de ação busca difundir os resultados e definir objetivos alcançáveis por meio de 

ações concretas. A fase final é a de avaliação e tem por finalidade verificar a efetividade das 

ações no contexto organizacional da pesquisa e suas consequências a curto e médio prazo, além 
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de extrair os conhecimentos ou ensinamentos necessários para estendê-la a outras unidades 

(THIOLLENT, 1997). 

Realizando uma análise comparativa dos modelos propostos por Tripp (2005) e Thiollent 

(1997), não se observa diferenças significativas entre elas. Ambas sugerem uma sequência 

genérica que contempla: diagnóstico, planejamento da ação, implementação e análise dos 

resultados. Tomando como base as orientações propostas por estes autores para desenvolvimento 

da pesquisa-ação, foi realizado o delineamento da pesquisa. 

 

3.2 Delineamento da pesquisa 

 
A estratégia da pesquisa está estruturada em 3 pilares conforme demonstra a figura 4.  

  

 

Figura 4: Estratégia de pesquisa 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O embasamento teórico, realizado por meio da revisão bibliográfica, foi utilizado no 

entendimento do problema de pesquisa, onde se buscou relacionar o objeto do estudo às teorias e 

práticas existentes na literatura. Este embasamento permitiu o melhor conhecimento sobre o tema 

estudado e forneceu subsídio para construção do modelo proposto.  
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As principais técnicas de pesquisa e fonte de informações utilizadas neste trabalho foram 

obtidas por meio de reuniões, relatórios, análise de documentos e observação direta da rotina de 

trabalho. 

A aplicação da pesquisa-ação na organização escolhida teve início com a fase de 

diagnóstico, que contemplou a análise compreensão do problema, por meio de coleta e análise 

dos dados. Passou-se então a etapa de planejamento da ação onde, embasado na bibliografia, 

buscou-se estruturar o modelo proposto. Os próximos passos contemplarão a aplicação do 

modelo, a avaliação e a análise dos resultados obtidos. As fases propostas para este estudo estão 

detalhadas na figura 5. 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Figura 5: Desdobramento das fases da pesquisa 
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A etapa de análise do case se deu por meio de reuniões com o cliente e com a equipe dos 

projetos. Foi realizada uma varredura dos relatórios e documentos de projetos antigos e foi 

elaborado o mapeamento dos processos. A etapa também contou com a observação direta da 

rotina de trabalho da equipe de projetos. Esta análise teve como objetivo conhecer o contexto 

para entender os problemas e necessidades de melhoria no gerenciamento de projetos. 

A etapa seguinte consistiu na análise dos dados gerados na etapa anterior e no 

planejamento e estruturação da proposta. Com o modelo organizado, foi realizada uma reunião 

com o cliente e com a empresa contratada para apresentação e validação do modelo. Nesta 

atividade conjunta foram definidas quais seriam as mudanças e como as ações seriam 

implementadas. Esta fase da pesquisa converge para um princípio da pesquisa-ação que parte da 

premissa que os pesquisadores participam com papel ativo do equacionamento da problemática, 

bem como do desenvolvimento da solução pelo acompanhamento e avaliação das ações 

desencadeadas (MELLO et al., 2012). 

A próxima etapa será a implantação do escritório de gerenciamento de portfólio que 

contemplará o recrutamento e seleção da equipe de portfólio e a definição dos produtos e dos 

KPI’s. A pesquisa-ação tem como pilar a implantação de uma ação executada pelas pessoas ou 

grupos envolvidos no problema, e ainda, que esta ação não seja trivial, digna de uma pesquisa, 

sob ótica científica (THIOLLENT, 2007). A participação das equipes de projetos na investigação 

e solução de um problema como o proposto por este trabalho de pesquisa demonstra a aderência 

da metodologia escolhida com a situação problema. 

De acordo com Mello et al. (2012), uma pesquisa-ação é conduzida para atingir objetivos 

técnicos de um ator social que dispõe de autonomia suficiente para demandar e gerenciar a 

pesquisa. Este critério está sendo atendido no cenário estudado, uma vez que o “ator social”, o 

gerente de contratos da empresa estudada dispõe da autonomia requerida. Este, por sua vez, 

requisitou a pesquisa, delegando ao pesquisador a atribuição de executar as ações necessárias 

para atingimento dos resultados de melhoria no gerenciamento de portfólio. Utilizando desta 

delegação planejada, na próxima etapa, a equipe de projetos será reestruturada, por meio de 

contratações e realocações. A nova equipe será então treinada por meio de workshop nos 

seguintes temas: reciclagem de projetos, reciclagem de processos e conceitos de portfólio. 

Com a equipe estruturada e treinada será feita a implementação da solução, que contará 

com reunião de Kick off onde será realizada a definição do escopo piloto. Estes projetos serão 



65 

 

planejados e integrados pelo Portfolio Roadmap. Serão realizadas reuniões de revisão para captar 

satisfação dos steakholders, realizando os ajustes necessários. Esta fase contemplará também a 

reengenharia do setor. 

A etapa seguinte consistirá na implantação do padrão de gerenciamento de projetos, pela 

padronização dos projetos do escopo piloto.   

Com o modelo de Portfolio Roadmap estruturado, passa-se então a etapa de geração de 

produtos integrados para o escopo piloto definido.  

Mediante a validação do cliente em relação ao gerenciamento e aos produtos de gestão 

integrada do portfólio piloto, será realizada a consolidação das rotinas de gerenciamento de 

portfólio. Será promovida a integração do portfólio completo com todos os projetos do contrato, 

esses projetos também serão integrados pelo Portfolio Road Map. Este passo representará a 

definição do escopo do portfólio. Adicionalmente, serão implementados os KPI’s definidos e 

testados na fase de escopo piloto. Estes KPI’s serão utilizados como instrumento contratual, 

determinando as métricas para gerenciamento de performance do portfólio/contrato. Outra 

ferramenta a ser implementada é o gerenciamento de mudanças, utilizando o processo mapeado. 

Devido à importância deste processo o mesmo envolverá a governança do portfólio e contará 

com um KPI para sintetizar os resultados. Para os processos mapeados será desenvolvido o 

modelo de VOR (Veriation Order Request) a ser utilizado entre as partes (contratado/contratante). 

A etapa final será a aprovação formal do modelo pela empresa e pelo cliente, por meio de 

uma reunião com as partes. Feita a validação será realizada a institucionalização do modelo de 

gestão proposto. 

 

3.3  Determinação do objeto de estudo e amostra  

 

 
O objeto de estudo será a empresa MMM Oil & Gas, uma empresa brasileira que provê 

soluções integradas para a indústria de petróleo brasileira desde a década de 1950. Em 1979, 

começou a atuar em Perfuração Offshore. Na década de 1990, expandiu sua atuação para o 

exterior, Mar do Norte (Escócia), com foco na operação de uma unidade de produção offshore. 

Atualmente, a empresa provê soluções customizadas para a indústria de petróleo upstream no 
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Brasil e no mundo em engenharia, gerenciamento de projetos, operação de plataformas de 

perfuração e produção offshore, incluindo os novos desafios em águas ultraprofundas do pré-sal. 

A MMM está presente em 21 países, com negócios diversificados. A área de negócio de 

interesse para este estudo é a de projetos de engenharia offshore. O estudo será focado em um 

contrato framework agreement de longo prazo em que a MMM possui com uma empresa estatal 

estrangeira, opera no ramo de óleo e gás no campo brasileiro de Peregrino.  

A outra empresa envolvida na problemática, denominada contratante, também é do setor de 

óleo e gás. Deste modo, segue a divisão: 

• MMM Oil & Gas (denominada Contratada), brasileira; 

• Empresa cliente (denominada Contratante): empresa multinacional norueguesa, produtora 

de petróleo offshore. 

Os dados produzidos como resultados dessa dissertação serão coletados no ambiente 

interno da empresa MMM, empresa base do estudo, mais especificamente no escritório de 

portfólio de projetos, onde a empresa contratante é atendida como cliente fixo, por meio de 

contrato exclusivo. 

A empresa contratante encomenda projetos à MMM com modalidades contratuais 

diferentes, mas norteados por um framework agreement. 

O trabalho buscará estruturar de forma detalhada a gestão de um portfólio específico 

relativo aos projetos firmados entre as empresas contratante e contratada. Isto requer gestão de 

desempenho em projetos específicos, com características diferentes entre si, mas sob gestão de 

uma mesma empresa, a MMM, que fornece engenharia, compra de materiais, fabricação onshore, 

instalação offshore, comissionamento, integração e operação assistida de equipamentos e 

sistemas instalados. Estes são os produtos e serviços contratados nos projetos. A partir deste 

ponto, é possível identificar a situação problema ao qual este trabalho busca solucionar. 

A carteira é constituída por aproximadamente 50 projetos acarretando na necessidade de 

controle e orientação gerencial, que deve ser gerada em visão integrada, o gerenciamento de 

portfólio de projetos. Por definição, em um portfólio de projetos não existe obrigatoriedade de 

relações quaisquer entre os projetos integrantes deste portfólio. De fato, o caso estudado abrange 

projetos que em tese tem objetivos divergentes, uma vez que são concorrentes e algumas vezes 

com partes interessadas de visões divergentes, mesmo se tratando de empresa única como cliente 

foco do trabalho.  
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Alguns fatores contribuíram para escolha da empresa MMM para aplicação do modelo:  

 A área de gerenciamento de portfólio é nova na instituição e precisa ser 

estruturada. 

 O pesquisador trabalha na área de gerenciamento de portfólio da empresa MMM, 

tendo conhecimento dos processos e métodos de gerenciamento de projetos utilizados. O 

pesquisador possui acesso a toda gerência e direção do contrato, além da equipe de planejadores, 

equipe operacional e equipe de apoio. Esses fatores, conforme coloca Ottosson (2003), são 

importantes para haja sucesso na realização da pesquisa-ação.  Segundo o autor, é importante que 

o pesquisador tenha uma pré-compreensão do funcionamento do ambiente coorporativo, da 

estrutura organizacional e da dinâmica do sistema de operações. Além disso, Ottosson ressalta 

que esta metodologia exige um fácil acesso tanto ao topo do gerenciamento quanto aos 

empregados e clientes da organização.  

O universo do estudo compreende toda equipe operacional e parte da governança do 

portfólio da MMM e da empresa contratante ligados ao contrato objeto deste estudo. A equipe 

operacional não foi considerada na formação da amostra, uma vez que este estudo foca em 

soluções relacionadas ao nível estratégico e tático das organizações. 

A amostra selecionada para o modelo proposto compreende todo o grupo que exerce 

influencia sobre o portfólio na de tomada de decisão. Este grupo inclui 1 diretor da MMM, 2 

gerentes de contrato, 11 gerentes de projeto, 5 gerentes de produção (Engenharia, compras & 

logística, fabricação, construção e comissionamento) e times de projeto da MMM e da 

contratante.  

 

3.4 Limitações metodológicas 

 

 

O estudo pretende demonstrar a implantação de um sistema de gerenciamento de portfólio 

em um contrato de projetos em plataformas offshore. Considerando-se a amplitude do tema 

gerenciamento de portfólio e as especificidades de suas áreas de trabalho, alguns tópicos não 

serão detalhados de maneira aprofundada neste estudo. 

O estudo teve como foco as etapas para construção, implementação e gerenciamento de 

um portfólio existente. Conforme mencionado no capítulo 2, a maior densidade de estudos na 



68 

 

área de gerenciamento de portfólio de projetos foca na identificação, seleção, priorização e 

otimização da carteira de projetos do portfólio. Partindo do princípio de que o portfólio a ser 

estudado é existente, o foco da pesquisa foi direcionado às áreas de trabalho pertinentes ao 

gerenciamento de desempenho e melhoria dos resultados. 

O modelo de GPP proposto por esta pesquisa pode ser utilizado como referencial teórico, 

devendo sofrer ajustes quanto às necessidades específicas de cada contrato. A empresa 

contratada, MMM, é brasileira, e a empresa contratante é norueguesa. As diferenças culturais e 

comportamentais dos stakeholders envolvidos neste contrato devem ser consideradas, e podem 

ser determinantes nas definições de processos inter-empresas e nos produtos de gestão 

demandados.  
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4 RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO 

 

4.1 Introdução 

 

A pesquisa deste trabalho foi realizada através da intervenção no ambiente existente na 

empresa contratada MMM e com visitas esporádicas à empresa contratante. Embasado no 

referencial teórico apresentado no capítulo 2, o pesquisador foi incorporado à equipe, com 

atuação presencial e com a mesma carga horária dos integrantes das equipes dos projetos, 

recebendo do gerente do contrato da MMM autonomia para exercer influência sobre as equipes 

de projetos e realizar as mudanças de processo necessárias para a implantação do modelo de 

gestão de portfólio de projetos, passando pelo aval do gerente previamente. 

Ao longo deste capítulo, serão utilizadas as ferramentas e técnicas definidas no capítulo 2 

para concepção do modelo de gestão de portfólio de projetos de engenharia offshore. 

 

4.2  Entendimento / Identificação da Situação Problema 

 

Alinhado à metodologia descrita no capítulo 3, o início da etapa prática da pesquisa foi 

pelo entendimento dos detalhes da situação problema, bem como das lacunas de conhecimento. 

Antes do direcionamento da pesquisa bibliográfica, foi realizada uma reunião envolvendo o 

pesquisador, o gerente de contrato da MMM e o gerente de contrato da empresa contratante para 

definição dos objetivos da pesquisa e os resultados esperados. Neste evento, o “par” (contratante 

– contratado) descreveu o problema de forma detalhada, disponibilizando vasto material em um 

sistema de informação existente, onde os dados dos projetos em andamento e concluídos foram 

registrados. Este “par” foi reconhecido como sendo os stakeholders chave para os quais o modelo 

de gestão de gerenciamento de portfólio de projetos está sendo criado. Neste ínterim, entre a 

reunião de descrição da situação problema e o início da intervenção prática, foram desenvolvidas 

a pesquisa bibliográfica do capítulo 2 e a análise do material disponibilizado da carteira de 

projetos vigente. 
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De posse do material disponibilizado e embasado no referencial teórico, foi possível 

constatar que as organizações não possuíam uma estrutura para gerenciamento do portfólio de 

projetos. Alguns problemas mapeados estão listados abaixo: 

 Insatisfação do cliente em relação aos produtos de gerenciamento de projetos e de 

portfólio; 

 Inventário de projetos desatualizado; 

 Inexistência de um framework com metodologia definida para o gerenciamento do 

portfólio; 

 Hardware com capacidade insuficiente para suportar os processos de 

gerenciamento de portfólio; 

 Projetos com deadlines superados para entregas importantes; 

 Empresa contratante com dificuldade em identificar divergências entre o 

planejamento dos projetos e a situação real; 

 Inexistência de padronização para os produtos de gerenciamento de projetos 

fornecidos; 

 Empresa contratante com visualização parcial dos cronogramas de projeto 

(problema com links externos entre arquivos de cronograma); 

 Falta de KPI’s para monitoramento dos processos do portfólio; 

 Capacidade, capabilidade e demanda não quantificadas para o volume de projetos 

do portfólio; 

 Relatório mensal gerado com informações incompletas sobre o portfólio; 

 Ferramentas de gestão aplicadas de forma equivocada; 

 Falta de desenvolvimento e tutoria para os times de gerenciamento de projetos 

trabalhando em funções importantes, comprometendo as entregas. O 
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gerenciamento de portfólio é dependente do desempenho em gerenciamento de 

projetos, bem como da transparência nestes processos (THE STANDARD FOR 

PORTFOLIO MANAGEMENT, 2013); 

 Gerentes sem visão global do portfólio de projetos (carteira de projetos vigente; 

projeção de curto e médio prazo; prontidão dos projetos para instalação; número 

de projetos por fase; disponibilidade de recursos); 

 Dificuldade de priorização de projetos em função da deficiência de visão global do 

portfólio; 

 Falta de controle integrado de mudanças nos projetos; 

 Falta de controle de integrado de mudanças no portfólio (entrada, saída e 

colocação de projetos on hold); 

 Não existência de um modelo de governança para formalização de mudanças e 

priorização dentro do portfólio de projetos; 

 Não existência de um roadmap; 

 Não existência de um sistema de categorização / pontuação / ranking de projetos 

para priorização; 

 Paradas programadas (fase em que os projetos são fisicamente instalados nas 

plataformas offshore) conduzidas sem o trabalho prévio de otimização de 

capacidade e capabilidade do portfólio e nivelamento de recursos; 

 Não existência de ferramentas de comunicação rápida sobre o portfólio como o 

dashboard para análise do desempenho do portfólio e histograma para check de 

priorização e alocação de recursos. 

 

 



72 

 

4.3  Formação do Inventário de Projetos 

 

Para viabilizar a implantação do modelo de gestão de portfólio, foi necessário analisar 

cada projeto existente no banco de dados do framework agreement de modo a compor o 

inventário de projetos com os componentes pertinentes. Em paralelo, coube ao pesquisador 

avaliar criticamente a situação do planejamento de cada projeto em andamento em relação ao 

nível de confiabilidade das informações existentes. Foram mapeados os pontos de melhoria nos 

planejamentos dos projetos, sobretudo em relação a escopo dos projetos, status atualizado dos 

progressos e deadlines. Outro produto importante da análise foi a identificação dos recursos 

(profissionais) qualificados e “não qualificados” nas equipes de projetos, responsáveis pela 

geração e fornecimento dos produtos de planejamento dos projetos. 

Ao final do mapeamento do inventário, constituiu-se um portfólio de projetos com 57 

componentes, distribuídos em 3 (três) plataformas distintas, em ativos de produção e de 

perfuração offshore. De acordo com os conceitos apresentados na subseção 2.4.3, analisando os 

projetos sobre as modalidades contratuais presentes no portfólio, pode-se afirmar que este 

portfólio é composto de uma macro estrutura, com um contrato tipo guarda-chuva estabelecido 

para articular as regras e princípios a serem praticados em cada projeto. Por se tratar de um 

contrato internacional, este é chamado de framework agreement. Internamente à  macro estrutura, 

cada projeto é então regido por um contrato lump  sum, com envio de orçamento e aprovação 

antes da iniciação. Adicionalmente, o contrato apresenta ainda características de custos 

reembolsáveis, no que tange ao material de instalação, e ainda T&M e preço unitário fixo para 

alguns serviços e mão de obra. O contrato guarda-chuva torna os projetos do portfólio 

classificados quanto ao método de entrega em fonte única, sem disputa, englobando normalmente 

engenharia, compra, construção, comissionamento e start-up.  

Para moldar e reduzir o prazo de apresentação dos resultados do gerenciamento de 

portfólio foi negociado com os stakeholders a redução do número de projetos de 57 para um 

escopo piloto com 19 projetos prioritários. Cada projeto foi classificado, orientado pelos gerentes 

de contrato e gerentes de projetos da MMM e da contratante para priorização. Foi realizado então 

o ajuste manual no planejamento e padronização dos 19 projetos, de modo a aumentar a 
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confiabilidade dos dados. Esta etapa da pesquisa gerou grande dispêndio de energia do 

pesquisador, juntamente com as equipes de projetos. 

 

4.4 Treinamento das Equipes de Projetos 

 

Para provocar a mudança necessária à padronização dos produtos do gerenciamento de 

projetos e torná-los utilizáveis pelo gerenciamento de portfólio, foi desenvolvido um “guia de 

planejamento” contendo os requisitos de qualidade para os projetos. O conteúdo do guia tem 

como base as ferramentas e técnicas apresentadas na subseção 2.3.3. As ferramentas e técnicas de 

modo a causar o entendimento das técnicas a serem implementadas e o aprendizado no uso das 

ferramentas de gestão propostas. O guia foi então incorporado à rotina das equipes de projetos 

(utilização pelos engenheiros de planejamento de projetos) para manutenção dos produtos dos 

projetos em andamento e garantia de qualidade dos futuros projetos. O guia pode ser visualizado 

no quadro 6: 
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GERENCIAMENTO DE PORTFÓLIO - REQUISITOS DO PLANEJAMENTO INTEGRADO

Orientações Gerais e Novos Projetos:
1 No diretório do projeto, deixar somente um arquivo cronograma. Versões e demais arquivos devem ficar em Obsoleto.

2
Os cronogramas, devem conter marcos evidenciando as pendências de dados a serem definidos, insumo para refinamento e continuidade do projeto, sobretudo na 

fase de engenharia, onde dados, comentários e aprovações impedem a emissão de documentos de projeto.

3
A linha de base do projeto deve ser salva após parecer da Engenharia da PPP, sobre disponibilidade de recursos e dados provenientes do cliente e após emissão do 

"Pedido de Compra", que representa a autorização formal dentro do framework agreement para realização de um projeto.

4 Cronogramas de orçamento e executivo devem ser enviados em arquivos de extensão ".pdf".

5 O planejamento da fase de comissionamento de cada projeto deve ser definido e emitido pela equipe de comissionamento.

6 Evitar o uso de restrição de datas nos cronogramas. Deixar apenas onde se tornar inviável o uso de links  de relacionamento.

7
Todos os projetos devem ter na EAP os itens "1-Administração do Projeto" e "7-Documentação Final". Os outros itens da EAP podem existir ou não, de acordo com o 

escopo contratado.

8 O item 5 da EAP "5-Instalação Offshore" deve ser orientado à disciplina (E&I; mecânica; tubulação; estrutura; entre outras)

9
O item 6 da EAP "6-Comissionamento Offshore" deve ser orientado à entrega de forma sistêmica (sistema de bombeio; sitema de decantação; sistema de controle; 

entre outros).

Planejamento utilizando o software  MS Project  2010

1

Utilização do arquivo do MS Project (criado pelo pesquisador), padronizando:

- EAP (utilizar estritamente os mesmos "nomes") e os itens indispensáveis no escopo de um projeto padrão;

- Sequenciamento (Links ) para relações críticas (Engenharia/Compras/Fábricação/Sistema de Comissionamento Onshore /Prontidão Onshore/Instalação 

offshore /Comissionamento Offshore/Redmarks/Data Book );

- Calendários onshore  e offshore , inclusive para os diferentes tipos de parada programada (perfuração ou produção);

- Os marcos devem ter duração diferente de zero e um recurso genérico alocado, para representar peso ao avanço do projeto.

2 Uma vez salvo o arquivo no seu diretório (servidor da empresa PPP), não alterar o nome das pastas nem do arquivo.

3 Aconselhável utilizar o Tipo de Tarefas Normais: Duração Fixa (não controlado por esforço) durante a fase de planejamento. Na fase de M&C, escolher o adequado.

4 Selecionar todas as tarefas para "Agendar Automaticamente"

5 Utilizar nome dos arquivos cronograma, conforme padrão (Respeitar maiúsculas, minúsculas e espaços). Exemplo: "P99-Número do projeto-NOME DO PROJETO"

6 Utilizar nome do projeto (linha  zero do cronograma), conforme padrão (Respeitar maiúsculas, minúsculas e espaços)

7 Não fazer link  de Tarefas Resumo

8 Todas as Tarefas Normais devem ter predecessora, à exceção da primeira tarefa do projeto

9 Todas as Tarefas Normais devem ter ao menos uma sucessora após seu término (Término - Início ou Término - Término), à excessão da última tarefa do projeto

10 Alocar recursos às Tarefas Normais com pesos consistentes - Ponderação Curva S - Não alocar recursos a Tarefas Resumo

11 Utilizar durações offshore em horas

12 Se houver Parada Programada, criar Tarefas Resumo (Parada de Produção ou de Perfuração) para agrupar as atividades deste período

13 Definir junto ao Gerente do Projeto se será utilizado calendário Offshore -2Turnos (22h por dia) para Parada Programada, com trabalho em dois turnos

14 Não utilizar Restrição em Tarefas Resumo

15 Importar 3 arquivos de projetos (Engenharia, Comissionamento e As Built) para o cronograma de Montagem

16
Gerar links  "externos" entre tarefas dos arquivos importados e o arquivo "mãe" do projeto. Engenharia precede compras e fabricação. Instalação offshore precede 

comissionamento e As Built.

17
Alinhar com Engenharia  e "Detalhamento", as datas a serem consideradas para compras e fabricação. Verificar a existencia de Long Lead Items. Criar item específico 

no cronograma.

18 Se o cliente não definir a data planejada para instalação offshore, deixar 60 dias de defasagem entre a prontidão onshore (término da fase onshore) e o início da 

19 Registrar linhas de base, (certificando-se de que todas as tarefas dos cronogramas da Engenharia, As Built e Comissionamento foram registradas.

20 Gerar Curva S com indicação de prontidão onshore  Planejado e Realizado, conforme padrão em Excel.

Monitoramento & Controle

1

Periodicidade de atualização - Semanal - Cada planejador deve manter em dia os cronogramas e Curvas-S sob sua responsabilidade. A data de corte é segunda-feira. 

Na terça-feira todos os projetos serão consolidados para envio ao cliente. A boa prática é atualizar os projetos gradativamente, com lançamentos diários, de modo 

que não acumule trabalho para o dia da data de corte, uma vez que é necessário buscar informações em diferentes ambientes, com pessoas que nem sempre estão 

disponíveis.

2

Sistemática de Atualização (lançar dados na sequência dos campos a seguir):

             1º Actual Start   /   2º Actual Finish   /   3º %Trabalho Concluído*

             * Lançar dados  no 3º campo (%Trabalho Concluído) somente se a  tarefa  não estiver concluída

3 Reagendar tarefas não iniciadas com data de início no passado para inicarem na data atual ou após, conforme estimado.

4 Aumentar a duração de tarefas iniciadas e não concluídas, com data de término no passado. A data de término planejado deve ser maior ou igual à data atual

5 Não lançar datas de término real no futuro.

6

Critério importante de avanço:

- Prontidão onshre  = 100% quando todo o material do projeto está vendido, e sistema de gestão de comissionamento configurado;

- Projeto (total) = 100% quando o termo de encerramento é recebido na PPP, após ser assinado pelo cliente.

7
Diariamente/semanalmente, relatar ocorrências importantes durante a atualização do projeto. Focar no registro de problemas, sobretudo aqueles que impactaram 

em atraso, paralização ou não iniciação de uma tarefa crítica. Este é o subsídio para entender a situação do projeto, mostrada na Curva S.

8 Propor soluções para os problemas pontuados no item anterior, agindo proativamente, antes de informar ao cliente que um atraso está confirmado em um projeto.

9 Informar o gerente do projeto sobre o status, caso haja projeção de atraso em função de desvio em tarefas críticas, propor ações de controle.  

Quadro 6: Guia de Planejamento 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Ao implementar o guia, foi  estabelecido o conjunto de produtos de gerenciamento de 

projetos a serem gerados por todos os engenheiros de planejamento. Estes produtos, previamente 

definidos fazem parte da padronização instituída pelo modelo de gestão de portfólio de projetos 

offshore. O quadro 7 lista estes produtos mínimos padrão: 

 

GERENCIAMENTO DE PORTFÓLIO - PRODUTOS DO GERENCIAMENTO DE PROJETOS

PRODUTOS POR PROJETO:
1 Orçamento-Excel

3 Cronograma e Curva S - Físico com Linha de Base

4 Cronograma e Curva S - Atualizados

5 Administração Contratual

6 Cronograma e Curva-S - Físico - Revisão da Linha de Base

7 Work Packages de C&M

8 Termos de Encerramento

9 Pastas (Arquivamento do Conteúdo do projeto) organizadas conforme padrão  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O Work Package de C&M é um documento gerado a partir da definição do escopo, 

utilizando a documentação de engenharia de todas as disciplinas a serem instaladas e a sequência 

de montagem para descrever verbal e ilustrativamente o projeto como um todo. Ao longo deste 

documento são mostrados os detalhes técnicos de instalação da obra, inclusive os documentos de 

engenharia mais relevantes e imagens 3D para auxiliar no mapeamento e detalhamento dos 

serviços. São anexados os principais documentos de engenharia para instalação e são criadas 

listas de documentos de referência para consulta nas diversas disciplinas. Como exemplo, a figura 

6 a seguir apresenta algumas imagens de um Work Package de C&M de um dos projetos 

instalados dentro do portfólio estudado: 

 

Quadro 7: Produtos do Gerenciamento de Projetos 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Conforme descrito no guia de planejamento, o Work Package de C&M faz parte do 

conjunto básico de itens a serem emitidos para todos os projetos pelo engenheiro de 

planejamento. Na figura 6 é possível conhecer de forma rápida o escopo de demolição, instalação 

(com identificação de cada peça de tubulação ou spool) e as conexões com a estrutura existente 

na unidade offshore chamadas de Tie-ins no ambiente de construção e montagem. Este tipo de 

escopo é comum nos projetos de engenharia offshore, uma vez que são instalados em unidades 

marítimas já em operação. Os Tie-ins representam a interface (existente / novo), ou seja, a 

Figura 6: Imagem do Work Package de C&M elaborado para instalação de alguns Tie-ins em um dos 

projetos do portfólio objeto de estudo da pesquisa 
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conexão de um sistema existente com as novas instalações (escopo do projeto). Um work 

package de C&M deve, por si só, informar ao leitor o escopo a ser trabalhado, a estratégia de 

construção adotada, manobras críticas de içamento de cargas envolvidas, e ainda a ideia da 

sequência de montagem. A figura 6 é ilustrativa e dentro da lista de tópicos abordados por um 

work package, o exemplo dado informa apenas  o escopo a ser trabalhado. 

Dando continuidade ao treinamento das equipes, foi desenvolvido um check list de 

planejamento para garantir que os requisitos mínimos de qualidade fossem atendidos. Este check 

list consiste na verificação dos critérios definidos no guia supracitado e foi utilizado pelo 

pesquisador para realizar a gestão e mostrar para os gerentes de projetos e para os engenheiros de 

planejamento onde os erros ocorriam. O quadro 8 mostra o check list utilizado.  
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Gerente de Projetos 1 PA - PROJETO 1 ok ok ok ok ok ok ok ok x ok ok ok x ok ok x ok ok ok x ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok x ok x ok ok

PA - PROJETO 4 ok ok ok ok ok ok x ok x ok ok ok ok x ok x ok x ok x x ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok

PB - PROJETO 2 x ok x ok ok ok ok x x ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok x x ok ok ok x x ok x x ok ok x x ok ok ok ok ok

PB - PROJETO 5 ok ok x x ok ok ok ok x x ok x x ok ok ok ok x ok x ok ok x ok ok x ok ok x ok ok x ok ok ok ok ok ok

PC - PROJETO 3 ok ok ok ok ok ok ok ok x ok x ok ok ok ok ok ok ok ok x ok ok ok ok ok ok x ok ok x ok ok ok ok ok x ok ok

PC - PROJETO 6 ok ok ok ok ok ok ok ok x x x ok ok ok ok ok ok x ok x ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok x ok ok ok ok

Gerente de Projetos 2 PA - PROJETO 11 x ok ok x ok ok ok x ok ok x x ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok x ok x x ok ok x ok x ok ok ok ok ok ok

PA - PROJETO 13 ok x ok ok x ok x ok x ok ok ok ok ok ok x ok ok ok ok ok x ok ok ok ok x ok ok ok ok ok ok x ok x ok ok

PA - PROJETO 14 ok ok ok ok ok ok ok ok x x x x ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok x ok ok x ok ok ok x ok ok

PA - PROJETO 16 ok x ok ok ok x x ok x x ok ok ok x ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok x x ok x ok ok ok x x ok ok ok ok

PA - PROJETO 7 ok x ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok x ok ok ok x ok ok ok ok ok ok x ok ok x ok x x x ok x ok ok

PA - PROJETO 9 ok ok ok ok ok ok ok ok x ok ok ok ok ok ok x ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok

PB - PROJETO 12 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok x x ok ok ok ok ok x ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok

PB - PROJETO 15 ok ok ok ok ok ok ok ok x x ok ok x ok ok ok ok x ok x x x x ok x ok ok ok ok x ok ok ok ok ok x ok ok

PB - PROJETO 8 ok ok ok ok ok ok x ok x ok ok x ok x ok ok ok ok ok x x x ok x ok x ok ok ok x ok ok x ok ok ok ok ok

PC - PROJETO 10 ok ok ok ok ok ok ok ok x ok ok ok x ok ok ok ok x ok ok ok ok x ok x ok ok ok x ok ok ok x ok ok ok ok ok

Gerente de Projetos 3 PA - PROJETO 17 ok ok ok ok ok ok ok ok x ok x ok x ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok

PB - PROJETO 18 ok x ok x ok ok x ok x ok ok ok ok ok x x x ok ok ok x ok ok x ok x ok ok ok x ok ok ok x ok ok ok ok

PB - PROJETO 19 ok ok ok ok ok ok ok ok ok x ok x x ok ok ok ok ok ok x ok ok ok ok ok ok ok ok x ok ok x ok ok ok x ok ok  

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Ao todo, o check list foi verificado 8 (oito) vezes, semanalmente após a implementação do 

guia de planejamento, quando foi atingido um nível razoável de padronização. Este check list é 

Quadro 8: Check list dos requisitos de qualidade do guia de planejamento 
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endereçado diretamente aos critérios estabelecidos no guia de planejamento. As duas primeiras 

colunas definem o gerente responsável e o projeto avaliado (na segunda coluna também está 

definida a unidade offshore onde o projeto deve ser instalado, sendo elas Plataformas A, B e C). 

Nas colunas subsequentes, aparecem os critérios do guia de planejamento, avaliados na linha do 

projeto, com “ok” para os critérios atendidos e “x” para as não conformidades. Durante dois 

meses, este check list foi utilizado como ferramenta chave na padronização dos principais 

produtos de gerenciamento dos projetos fornecidos para o cliente. Ao final, os profissionais 

envolvidos já se apresentavam familiarizados com os formatos e critérios estabelecidos, e os 19 

projetos do escopo piloto, avaliados no check list, incrementados com os requisitos de qualidade 

previamente definidos. Posteriormente todos os projetos do portfólio receberam o mesmo 

tratamento, contando com a equipe já qualificada para o trabalho e contando com o apoio do 

PMO a ser apresentado nas próximas subseções. 

Juntamente com a implementação dos check lists, foram realizados workshops de 

planejamento com frequência semanal definida e ainda tutoria diária (ministrada pelo pesquisador 

para os gerentes de projetos e planejadores) para saneamento de dúvidas e apresentação de novas 

ideias. Foram realizados 8 (oito) workshops ao longo de 2 (dois) meses, sendo possível 

consolidar as mudanças necessárias para incrementar a maturidade do grupo em gerenciamento 

de projetos. O conteúdo apresentado foi relacionado à planejamento, mapeamento e entendimento 

dos processos internos e externos do contrato. Foram desdobradas todas as etapas do ciclo de 

vida de um projeto de engenharia offshore típico do framework agreement do portfólio estudado, 

que na linha do tempo, se comporta de acordo com a figura 7 a seguir: 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.5 Implantação do PMO 

 

Com os principais problemas identificados e o volume de trabalho estimado em função do 

inventário de projetos, uma equipe de gerenciamento de portfólio foi então dimensionada, 

recrutada e incorporada ao PMO. 

Conforme mencionado no capítulo 2, o termo PMO pode ser utilizado como Escritório de 

Gerenciamento de Projetos, Programa ou Portfólio. Nesta pesquisa, o termo deve ser interpretado 

como Escritório de Gerenciamento de Portfólio. O escritório foi composto por três profissionais, 

uma engenheira e um engenheiro pós-graduados com MBA em gerenciamento de projetos e o 

pesquisador, engenheiro com certificação PMP, líder da equipe. Para compor a equipe foi 

necessário contratar apenas a engenheira mencionada, sendo o outro integrante, o engenheiro, 

realocado de outra função dentro do mesmo contrato, uma vez identificado pelo pesquisador 

como qualificado para desempenho das atividades de gerenciamento de portfólio. 

Alguns recursos foram disponibilizados para o PMO, sendo estes: três laptops, um para 

cada integrante, um computador desktop com configuração robusta de memória e processamento 

para “rodar” os cálculos e análises do portfólio, uma sala com três mesas e cadeiras para 

acomodar os integrantes do escritório de portfólio, licença do software MS Project para 

Figura 7: Distribuição característica de um projeto de engenharia offshore na linha do tempo 
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integração dos projetos e geração do roadmap (as equipes de projetos já utilizavam o software), 

sala de reunião com data show e equipamento para realização de reuniões em video conference, 

uma vez que grande parte das reuniões com o cliente foi realizada à distância (empresa MMM em 

Macaé, RJ e empresa contratante no Rio de Janeiro, RJ). 

A estrutura organizacional da empresa para gerenciamento dos projetos de engenharia 

offshore antes da implementação do PMO contava com o gerente de contratos e três gerentes de 

projetos, conforme figura 8 a seguir: 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Após a implantação do PMO, internamente na MMM, foi criada uma divisão de 

gerenciamento de portfólio de projetos, conforme figura 9 a seguir: 

 

 

 

Figura 8: Estrutura organizacional dentro do framework agreement estudado antes da criação do PMO 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.6 Mudanças nas Equipes 

 

Alinhado à necessidade de melhoria na qualidade dos produtos fornecidos à gerência 

interna e ao cliente, foi possível comprovar a demanda imediata por profissionais qualificados 

para compor as equipes de projetos. Algumas mudanças foram realizadas para melhorar o nível 

de habilidades dos profissionais da área de planejamento de projetos. Dois profissionais da área 

de planejamento foram realocados na estrutura da empresa, ocupando outras funções em outros 

contratos da MMM, uma vez que foram identificados como não qualificados para a função, o que 

vinha comprometendo os resultados do gerenciamento dos projetos. Os dois profissionais 

realocados possuíam nível de formação técnica. Para compor a reformulação, foram contratados 

3 engenheiros e 1 engenheira com perfil adequado, suprindo o conjunto de requisitos (formação 

em engenharia; MS Project avançado; Excel avançado; inglês avançado; experiência em indústria 

naval ou offshore; pós-graduação em áreas afins) necessários para o desenvolvimento da função. 

O inglês avançado se faz necessário, uma vez que todos os documentos dos projetos são emitidos 

na língua inglesa e ainda a comunicação verbal escrita e oral com o cliente realizada em inglês. 

Cada profissional candidato foi criteriosamente recrutado, entrevistado e avaliado com teste de 

proficiência prático durante a entrevista (as entrevistas e testes práticos foram realizados pelo 

Figura 9: Estrutura organizacional dentro do framework agreement estudado após a criação do PMO 
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pesquisador). A figura10 representa a estrutura dos times de projetos antes da alteração nas 

equipes: 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Após a reestruturação, os times de projetos foram reforçados e o PMO foi composto pelos 

profissionais mencionados na subseção 4.5. A figura 11 mostra a nova estrutura, com as 

alterações destacadas em amarelo. Esta estrutura renovada foi montada com vistas a suprir o 

gerenciamento de portfólio com as informações necessárias com o nível de qualidade e 

confiabilidade necessários. 

 

Figura 10: Estrutura organizacional do contrato, antes das mudanças nas equipes 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.7 Implantação do Padrão de Gerenciamento de Projetos 

 

A padronização dos produtos de gerenciamento de projetos foi realizada por meio dos 

workshops e a implantação dos check lists descritos na subseção 4.4, imputando diretrizes padrão 

à rotina de trabalho das equipes de projetos. Conforme mencionado na subseção 4.2, os produtos 

fornecidos para a gerência de ambas as empresas não eram padronizados, com problemas de 

confiabilidade da informação e ainda, com formatos e quantidade de informações diferentes entre 

os projetos. Desta forma, foram gerados arquivos padronizados, contendo requisitos relevantes 

para o gerenciamento de projetos e do portfólio. A partir deste ponto, os produtos de gestão 

emitidos e periodicamente atualizados na MMM foram melhorados e consequentemente 

aumentaram a satisfação dos clientes interno e externo, um resultado intangível de grande 

importância para o gerenciamento de portfólio. 

Figura 11: Estrutura organizacional do contrato, após mudanças nas equipes 
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Foi definido pelo cliente a EAP a ser utilizada em todos os projetos, tornando as estruturas 

de projeto elaboradas pela MMM um espelho da estrutura utilizada pela contratante para controle 

de avanço físico e financeiro por projeto. A EAP padrão está ilustrada no quadro 9: 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Consequentemente, com a EAP definida, a macroestrutura dos cronogramas de projetos 

foi norteada, e adicionalmente, foi necessário realizar um mapeamento dos processos internos na 

empresa MMM, à luz das entregas requisitadas pela empresa contratante. O mapeamento foi 

realizado através de observação do trabalho de planejamento das equipes de projeto e no campo, 

onde os processos ocorriam na prática. Os processos mapeados foram: definição do escopo do 

projeto, planejamento (incluindo a prontidão onshore), orçamentação, engenharia, aquisições 

(compras e subcontratações), detalhamento de fábrica e fabricação, logística de embarque, 

preservação onshore, instalação e comissionamento offshore, e emissão de redmarks (registros 

das diferenças entre o que foi projetado e o que foi instalado), data book, as built (atualização dos 

documentos de engenharia conforme instalado), encerramento das aquisições e assinatura do 

termo de conclusão (representando a aceitação pelo cliente). Estes processos foram então 

encadeados em formato de cronograma de uma forma padrão, de maneira que abrangesse o 

máximo de possível de casos práticos, conforme observação de campo. Na figura 12 encontra-se 

a macroestrutura padronizada do planejamento de um projeto de engenharia offshore, contendo os 

processos mapeados mencionados, bem como a EAP proposta pelo cliente na figura anterior: 

Quadro 9: EAP padrão para os projetos de engenharia offshore do portfólio estudado 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A partir da macroestrutura padrão, os planejadores devem desenvolver o cronograma 

desdobrando-o em níveis mais detalhados para execução, abrangendo todo o escopo definido nos 

documentos multidisciplinares da engenharia do projeto. 

O cronograma de projeto padrão foi elaborado pelo pesquisador considerando as 

especificidades do ambiente estudado como, estrutura organizacional, tecnologia de informação 

disponível (possibilidade de trabalhar em rede, o hardware e o software MS Project, liberação do 

cliente para envio dos produtos em arquivos no formato “.pdf”). 

Figura 12: Macroestrutura padrão de cronograma para os projetos de engenharia offshore do portfólio estudado 
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A sistemática criada para emissão dos cronogramas de projetos foi elaborado de modo 

que, para cada arquivo de projeto, fossem importados 3 (três) “subprojetos”, para compor a EAP 

padrão, totalizando 4 arquivos por projeto. Estes componentes importados estão ilustrados na 

figura 13: 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os links entre projetos nos arquivos do MS Project utilizado nesta aplicação, conectam 

arquivos armazenados em “caminhos” fisicamente definidos em um servidor dentro da empresa 

MMM, e não acessíveis via internet. Desta forma, ao enviar um arquivo para o cliente, o mesmo 

tentava abri-lo, e o software buscava um “caminho” não visível naquela estação de trabalho, o 

que gerava desconforto entre as partes. Em função dessas inter-relações entre subprojetos e entre 

tarefas dos subprojetos, foi necessário negociar com o cliente o envio dos cronogramas em 

arquivos na extensão “.pdf”. A partir deste acordo, foi possível eliminar o desconforto 

mencionado e melhorar a relação entre as partes. Na figura 14 está destacado o símbolo disposto 

pelo software para evidenciar a importação de um subprojeto. 

 

Figura 13: Composição Hierárquica dos Arquivos Cronograma de Projetos e seus “subprojetos” importados 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A “curva S” é uma ferramenta de gestão para controle do prazo e do progresso de um 

projeto. Existem diferentes maneiras de se construir uma curva S e a forma utilizada 

anteriormente à implantação do gerenciamento de portfólio para o escopo estudado não era 

adequada para o tipo de tarefas utilizadas, uma vez que a base de cálculo do avanço dos projetos 

era a duração das tarefas, ou seja, uma tarefa com maior duração representaria maior peso no 

avanço no projeto. É simples exemplificar que duas tarefas podem ter a mesma duração, mas com 

ponderações discrepantes para o avanço de um projeto. Pode-se comparar o tempo de cura de 

uma camada de proteção anticorrosiva aplicada e a instalação de 4 (quatro) toneladas de 

tubulação. Ambas as tarefas podem durar 12 horas, entretanto é razoável afirmar que a instalação 

da tubulação agrega maior avanço ao projeto que a cura da tinta. Os projetos deste portfólio têm 

naturalmente algumas tarefas longas, porém, sem grande “peso” para o progresso, deturpando-o. 

Para corrigir este problema, foi introduzido o conceito de ponderação de tarefas pela estimação 

do Hh necessário para realizá-la, ponderando consequentemente as curvas S dos projetos. Todas 

as tarefas dos projetos receberam esta estimativa, conforme previsto no guia de planejamento. No 

software utilizado para geração de cronogramas (base para curvas S e histogramas), o MS 

Project, esta mudança foi feita de forma simples, eliminando o campo “% Concluída” (que 

pondera o avanço de um projeto utilizando a duração de suas subtarefas como base de cálculo) e 

implementando a utilização do campo “% Trabalho Concluído” (que utiliza o trabalho, Hh ou 

Ícone de sinalização 

(arquivos importados) 

 

Figura 14: Sinalização do software MS Project para Arquivos Cronograma importados “subprojetos” 
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Mh, como base de cálculo para ponderar o avanço do projeto, determinando o peso que uma 

tarefa tem dentro de um projeto e consequentemente o avanço provocado por cada subtarefa), 

conforme apresentado na figura15. 

 

  

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Além da ponderação, foi implementado o conceito de prontidão onshore às curvas S, e 

consequentemente ao ciclo de vida do projeto. Na figura16 a seguir os dados expostos trazem a 

mesma configuração apresentada na subseção 4.4, mas desta vez, destacando os processos a 

ocorrerem antes do marco de prontidão onshore. 

  

Implementado 

Base [Hh] 

Eliminado 

Base [Duração] 

Figura 15: Mudança na sistemática de lançamento de avanço físico nos projetos 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O conceito da prontidão onshore foi então incorporado às curvas S para melhorar o 

gerenciamento das etapas do projeto, explicitando este importante marco no ciclo de vida de um 

projeto de engenharia offshore. O losango representa a data planejada / realizada da prontidão 

onshore de um projeto para então ser iniciada a instalação offshore (material comprado, peças 

fabricadas e quaisquer outros requisitos de instalação). O final da curva representa a conclusão do 

projeto, recebido e aceito pelo cliente. O losango mencionado acima representou uma definição 

de grande relevância para o modelo de gerenciamento de portfólio de projetos de engenharia 

offshore, uma entrega parcial de cada projeto, sendo esta a prontidão onshore. Comparando os 

gráficos 4 e 5 a seguir, é possível notar a diferença. Na primeira curva S, tem-se uma progressão 

planejada / realizada padrão, onde, quaisquer atrasos e avanços ao longo do ciclo de vida do 

projeto são registrados. No entanto, não evidencia os marcos de prontidão onshore, que aparecem 

na segunda figura. 

 

Figura 16: Distribuição característica de um projeto de engenharia offshore na linha do tempo, destacando os 

processos a ocorrer até a prontidão onshore 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Não sendo clara a informação, torna-se difícil identificar de forma ágil se a prontidão 

onshore foi atingida ou não dentro do prazo e abre-se um leque de oportunidades para discussões 

e imputações contratuais, sendo o ponto de maior vulnerabilidade, o fato de o projeto estar 

atrasado e não se ter um parâmetro firme, como a prontidão onshore para balizar a questão. Para 

um portfólio de projetos offshore, a existência deste parâmetro é muito importante, por se tratar 

de um ambiente dinâmico, com múltiplos projetos e múltiplas chances de dúvida. 

 

 

Gráfico 4: Curva S (Antes da padronização) 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

 

No gráfico 5 a curva S foi incrementada com o losango representativo do marco de 

prontidão onshore, balizando de forma clara, o desvio nesta entrega parcial. No caso ilustrativo 

da figura, nota-se que a prontidão onshore do Projeto 7, executado na Plataforma A, foi realizada 

com um atraso de um mês, e desta forma, uma eventual cobrança por parte do cliente por atraso 

na entrega parcial do projeto seria devida, justificada e formalizada. 

Considerando agora outro tipo de ocorrência. Analisando a figura 6, observa-se que a 

prontidão onshore foi atingida no prazo, com a entrega parcial cumprida satisfatoriamente. No 

entanto, o POB necessário para execução do escopo de instalação offshore, a bordo da Plataforma 

A foi liberado 2 (dois) meses após a data planejada para o Projeto 7. 

 

Gráfico 5: Curva S (Inclusão da Prontidão Onshore) 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

 

As instalações offshore iniciaram com 2 (dois) meses de atraso em relação a data 

planejada, mesmo com o marco de prontidão onshore cumprido no prazo. Em um projeto de 

engenharia offshore, com o cenário mostrado no gráfico 6, a empresa contratada não pode ser 

penalizada pelo atraso no início das instalações offshore, uma vez que a responsabilidade pela 

viabilização do POB é da empresa contratante. Adicionalmente, nesta situação é necessário 

realizar o gerenciamento de mudança, conforme será discutido posteriormente. 

Nesta abordagem observa-se uma das especificidades de um projeto de engenharia 

offshore, que tem um escopo prévio desenvolvido em terra e posteriormente um escopo realizado 

no mar. De uma forma geral, existe um planejamento e o desejo (de ambas, contratante e 

contratada) de que um projeto, ao atingir a prontidão delimitada pelo losango, seja continuado e 

instalado em sequência, como ocorre em projetos de outros setores. No entanto, esta sequência 

imediata raramente ocorre em um projeto de engenharia offshore, uma vez que estes exigem uma 

parada programada ou uma eventual priorização da gerência de operação da unidade offshore 

para liberação de POB para execução do escopo offshore do projeto. Este aspecto confere aos 

projetos de engenharia offshore a característica intrínseca de risco, proveniente das incertezas 

acima mencionadas, devendo, portanto estes “conhecidos” riscos serem gerenciados de modo que 

não prejudiquem as relações contratuais. Considerando esta realidade, a curva S, com o uso do 

Gráfico 6: Curva S (Suposto atraso no início das instalações Offshore) 
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losango como marco, mostra-se uma ferramenta de controle adequada, com representação clara 

do acordo estabelecido entre as partes para a primeira entrega (entrega parcial) do projeto. 

Controlar este primeiro marco é importante, pois, além de informar se a prontidão onshore foi 

realizada ou não dentro do prazo, representa a obrigatoriedade de realização de um processo de 

gerenciamento de mudança do projeto. Ao postergar o início do trabalho offshore, 

consequentemente a entrega final, a conclusão do projeto, será postergada. Este processo de 

gerenciamento de mudança, portanto, deve ocorrer no momento em que a decisão de iniciar o 

trabalho offshore for tomada pelo cliente, e uma nova linha de base deve ser registrada para o 

projeto, determinando, portanto um novo acordo formal e uma nova data planejada para a entrega 

final. 

À luz da abordagem acima descrita, a curva S padrão para projetos foi então consolidada 

com a inclusão de um trecho horizontal imediatamente após o marco de prontidão onshore, 

conforme pode-se observar no gráfico 7: 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Gráfico 7: Curva S (Inclusão do tempo de espera para tomada de decisão para início das instalações 

Offshore) 
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O intervalo horizontal na curva S refere-se a uma defasagem de 60 dias entre a prontidão 

onshore e o início das instalações offshore, sendo aplicado a todos os projetos do portfólio em 

função da incerteza sobre a data de início das instalações offshore. Ao final dos 60 dias, uma 

nova data planejada deve ser definida para início da fase offshore. Uma vez tomada a decisão de 

iniciar a instalação offshore, dá-se início ao processo de embarque de materiais, com tarefas a 

ocorrerem em uma sequência correta para sincronização com a demanda de bordo. Foram 

identificados desvios neste processo. Buscando garantir a assertividade das ações deste processo, 

foi gerado pelo pesquisador um mapa mental com as tarefas e sequência imprescindíveis ao 

correto embarque de materiais, para orientar os profissionais que executam tais tarefas. Este mapa 

mental pode ser visualizado no apêndice A e se mostrou adequado para realização dos serviços 

offshore, atendendo aos requisitos específicos da logística offshore, mencionados na subseção 

2.4.2.  Este mapa mental se mostrou eficiente, reduzindo a praticamente zero o atraso de tarefas 

offshore pela falta do material adequado, uma vez que a premissa deste plano de logística é o 

atendimento ao cronograma da obra. 

Mudanças de prazo de projeto como as acima mencionadas, bem como outras mudanças 

na prioridade, no orçamento ou escopo do projeto evidenciam a necessidade de uma ferramenta 

de “Gerenciamento de Mudança de Projeto”. Para suprir esta necessidade, foi introduzido o 

conceito de “Solicitação de Mudança”, sendo as solicitações de mudança em projetos feitas por 

parte do cliente ou da contratada. As mudanças e alterações de revisões foram registradas pelo 

PMO. Internamento ao projeto, o fluxo do processo de mudança foi estabelecido conforme figura  

17. 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Figura 17: Gerenciamento de Mudança – Nível Projeto 
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O gerenciamento de mudanças deve ser conduzido no sentido horário, seguindo os cinco 

passos enumerados na figura 17. O gerenciamento da configuração do projeto é interpretado 

como a gestão de alterações nas especificações do produto a ser entregue pelo projeto. A 

configuração é a estrutura física e funcional do produto a ser entregue pelo projeto, especificada 

por meio dos documentos do projeto (IPMA, 2006). No caso de projetos de engenharia, a 

configuração é determinada pelos documentos de engenharia. O gerenciamento da configuração 

contribui para minimização de desvios, erros e deficiências na engenharia de um produto por 

meio de uma produção de documentos organizada e sistematizada e procedimentos de aprovação. 

A etapa de implantação do padrão de gerenciamento de projetos foi um ponto crítico da 

pesquisa, uma vez que o volume de trabalho gerado pela proposta de modelo de gestão, objeto 

desta pesquisa foi grande e as equipes de projetos continuavam com suas rotinas normais com 

alta demanda de trabalho. Foi necessário utilizar uma abordagem de educação e persistência. O 

PMO esteve presente em todos os projetos para auxiliar as equipes, sanar dúvidas e produzir os 

primeiros produtos juntamente com os usuários. 

 

4.8 Modelo de Gestão para Portfólio de Projetos de Engenharia Offshore 

 

O trabalho até aqui desenvolvido representou o maior dispêndio de energia da pesquisa 

como um todo. Este trabalho prévio, de qualificação e padronização do gerenciamento de 

projetos, possibilitou a implantação do modelo para gerenciamento de portfólio de projetos de 

engenharia offshore. 

O gerenciamento de portfólio foi iniciado pela criação da visão integrada do escopo 

piloto, com os 19 projetos priorizados previamente. A ferramenta utilizada e o produto desse 

trabalho denomina-se roadmap, conforme definição apresentada na subseção 2.3.3. O gráfico 8 

mostra este produto de planejamento de alto nível, proporcionando aos gerentes do contrato a 

visão global demandada. 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Uma vez produzido e formatado o roadmap foi enviado para a gerência da MMM e do 

cliente para aprovação. Além disso, foi apresentado e detalhado presencialmente para ambas as 

partes obtendo aprovação para o uso do produto. Este foi um marco importante para 

implementação do modelo de gestão de portfólio de projetos de engenharia offshore. O 

estabelecimento deste marco com a definição da composição do portfólio e sua integração em 

uma visão consolidada permitiu o início da geração dos produtos de gerenciamento de portfólio. 

A estrutura foi criada para atendimento à demanda dos gerentes de contrato e aos pré-

requisitos para o gerenciamento de portfólio. A figura 18 ilustra de forma simples, como os 

projetos interagem com o arquivo roadmap, hierarquicamente: 

 

Gráfico 8: Portfólio Roadmap – Escopo Piloto com 19 Projetos 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

 

De acordo com o guia de gerenciamento de projetos apresentado na subseção 4.4, a 

estrutura analítica de projeto (definida na subseção 2.3.3) de cada componente do portfólio deve 

seguir o desdobramento proposto pela empresa contratante, o que foi cumprido para todos os 

projetos, conforme mostrado na figura 18. O resultado de tal estruturação foi a organização do 

roadmap de maneira padronizada, atendendo aos requisitos do cliente externo e possibilitando o 

trabalho de gerenciamento de portfólio, conforme mostrado no gráfico 9 a seguir: 

Figura 18: Mapa Mental: Estrutura Hierárquica do Roadmap - Projetos 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Por solicitação da empresa contratante o produto subsequente foi uma curva S para 

controle do progresso do portfólio. A curva foi gerada, porém, foi possível observar a alta 

frequência em que ocorriam entradas e saídas de projetos representando mudanças no escopo 

vigente no portfólio. É possível visualizar o efeito desse tipo de ocorrência pela curva 

demonstrada na figura abaixo, onde a curva verde (linha de base 0) representa o plano inicial, 

constituído do somatório das linhas de base existentes dos projetos prioritários, a curva azul 

(linha de base 1) é o replanejamento realizado pelo pesquisador e a curva vermelha representa os 

valores realizados. 

 

Gráfico 9: Portfólio Roadmap – EAP Padrão por Projeto 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A diferença entre as linhas de base 0 e 1, de aproximadamente 8 meses, representa a 

defasagem existente entre os planos “prometidos” pelos projetos e o cenário “factível” pelo plano 

atual. A partir da elaboração da curva foi possível notar que a mesma não se mostra uma boa 

ferramenta para controle de avanço o progresso físico de um portfólio de projetos de engenharia 

offshore uma vez que o fluxo de entrada e saída de projetos em um framework agreement 

dinâmico compromete o resultado gerado por esta ferramenta de gestão. Observa-se que próximo 

das últimas medições o percentual de progresso do portfólio teve ligeira queda o que não é 

compatível com essa ferramenta, por se tratar de um gráfico cumulativo. Esta característica não 

inviabiliza o uso da curva S, mas gera o trabalho de salvamento de sucessivas linhas de base ao 

longo do portfólio. Considerando o portfólio objeto desta pesquisa, foi possível demonstrar que 

uma nova linha de base deveria ser registrada todos os meses, em função de entrada e saída de 

projetos. De imediato, foi criado um controle de revisões em projetos para conter alterações não 

formalizadas em linhas de base. O quadro 10 foi utilizado: 

Gráfico 10: Curva S para Controle de Avanço Físico do Portfólio Piloto - 19 Projetos 
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GERENCIAMENTO DE PORTFÓLIO
CONTROLE DE REVISÕES DE PROJETOS

PROJETO DATA REVISÃO NOVA LINHA DE BASE DATA TÉRMINO COMENTÁRIOS / CAUSAS

   WHP-A PROJECTS

      WHP-A PO - 4502896026 - CHEMICAL LAB CONTAINER REV1 2014 04/06/2015 Baseline 1 09/11/2015

      WHP-A PO - 4502405910 - WELD SHOP (E&I) REV0 2014 04/06/2015 Baseline 1 31/10/2015

      WHP-A PO - 4502585397 - SEWAGE REV0 2014 04/06/2015 Baseline 1 18/12/2015

      WHP-A PO - 4502896028 - PSV's REPLACEMENT REV0 2014 04/06/2015 Baseline 1 28/04/2016

      WHP-A PO - 4502856419 - RELOCATE AND REPLACE FAST RESCUE BOAT 04/06/2015 Baseline 1 02/11/2015

      WHP-A PO - 4502655749 - CLOSED DRAIN PUMP REV0 2014 04/06/2015 Baseline 1 15/11/2015

      WHP-A PO - 4502758020 - DELUGE VALVE REV1 2014 04/06/2015 Baseline 1 24/08/2015

      WHP-A PO - 4502858471 - WATER INJ. CAP. INCREASE REV1 2014 04/06/2015 Baseline 1 30/11/2015

   WHP-B PROJECTS

      WHP-B PO - 4502896027 - CHEMICAL LAB CONTAINER REV1 2014 04/06/2015 Baseline 1 26/10/2015

      WHP-B PO - 4502405936 - WELD SHOP (E&I) REV0 2014 04/06/2015 Baseline 1 15/10/2015

      WHP-B PO - 4502585399 - SEWAGE REV0 2014 04/06/2015 Baseline 1 25/12/2015

      WHP-B PO - 4502896029 - PSV's REPLACEMENT REV0 2014 04/06/2015 Baseline 1 17/04/2016

      WHP-B PO - 4502904704 - WAVE RADAR SYSTEM REV0 2014 04/06/2015 Baseline 1 27/11/2015

      WHP-B PO - 4502861748 - CRANE FLOOD LIGHT REV0 2014 04/06/2015 Baseline 1 25/10/2015

      WHP-B PO - 4502856420 - FAST RESCUE BOAT REV1 2014 04/06/2015 Baseline 1 08/10/2015

      WHP-B PO - 4502324077 - RADIO LINK SYSTEM REV0 2014 04/06/2015 Baseline 1 22/12/2015

      WHP-B PO - 4502799981 - CLOSED DRAIN PUMP REV0-2014 04/06/2015 Baseline 1 07/11/2015

      WHP-B PO - 4502758019 - DELUGE VALVE REV1 2014 04/06/2015 Baseline 1 11/09/2015

      WHP-B PO - 4502858472 - WATER INJ. CAP. INCREASE REV1 2014 04/06/2015 Baseline 1 07/12/2015  

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os argumentos relativos à quantidade de mudanças no portfólio foram apresentados ao 

cliente, que no primeiro momento optou por continuar usando a curva, solicitando ainda a 

geração de uma curva S para o escopo completo do Portfolio com 57 projetos. O trabalho foi 

executado e curva foi gerada, conforme mostrado no gráfico 11: 

 

 

Quadro 10: Controle de Revisão de Projetos 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Para melhor embasar as afirmações e descobertas desta pesquisa e convencer o cliente 

interno e externo de que a curva S não seria a melhor forma de gerenciar o avanço deste portfólio, 

foi então gerado um gráfico de controle do portfólio com o objetivo de “substituir” a curva S, 

suprindo os clientes com as informações requeridas (avanço físico e forecast) e ainda introduzir o 

conceito de análise demanda versus capacidade. Os usuários clientes desta pesquisa foram então 

convencidos do efeito positivo desta mudança e o gráfico de controle foi então implementado, 

conforme figura 12, representando o método gráfico analítico definido na subseção 2.3.3: 

 

Gráfico 11: Curva S para Controle de Avanço Físico do Portfólio de Projetos Completo 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Neste gráfico, pode-se extrair alguns dados adicionais em relação à curva S, como os 

limites do processo. Foi acordado que um avanço físico do portfólio acima do limite superior de 

70% seria um indicador de que a empresa contratante poderia liberar a iniciação ou inclusão de 

mais projetos ao portfólio, uma vez que a capacidade instalada na MMM tende a se tornar ociosa 

no prazo descrito pela curva de forecast. Um percentual de avanço abaixo do limite inferior de 

30% seria um indicador oposto, onde a empresa contratada não deveria incluir grande volume 

adicional de trabalho, ou de projetos a partir daquele ponto, uma vez que a capacidade instalada 

está bem ocupada com o escopo existente, a menos que a equipe seja criteriosamente aumentada. 

A curva de “Forecast sem ERW” é uma projeção do portfólio descontando o trabalho planejado 

para o maior projeto do portfólio, gerando uma interpretação mais criteriosa do escopo onde 

atuam as menores equipes do contrato. Outro ponto importante deste gráfico 12 é a possibilidade 

de haver redução no valor do avanço físico sem a necessidade de registro de uma nova linha de 

base, por se tratar de um gráfico de controle. Os pontos onde a curva apresenta queda acentuada 

representam inclusão de escopo (entrada de projetos) ao portfólio, uma dinâmica rotineira do 

framework agreement estudado, que recebeu a partir de então esta ferramenta para o adequado 

gerenciamento do progresso. Para clarear eventuais dúvidas sobre o aspecto não uniforme da 

Gráfico 12: Gráfico de Controle do Portfólio de Projetos Completo 
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curva de avanço físico, foi criado um quadro de registro de fluxo de projetos, justificando, 

portanto, quaisquer quedas ou inclinações acentuadas que a curva apresentasse. O fluxo está 

demonstrado no quadro 11, que juntamente com a lista nominal dos projetos em fluxo e em 

andamento no portfólio representam o “Sistema de Gerenciamento de Mudanças do Portfólio”. 

 

MONTH REF. DATE
INCOMING 

PROJECTS

ONGOING 

PROJECTS

OUTGOING 

PROJECTS*
PORTFOLIO 

TOTAL Balanço de Massa

June 30/06/2014 0 55 2 57 + = +

July 31/07/2014 2 54 1 57

August 31/08/2014 2 52 4 58

September 30/09/2014 3 52 2 57

October 31/10/2014 0 54 1 55

November 30/11/2014 1 38 16 55

December 31/12/2014 9 36 3 48

January 31/01/2015 4 44 1 49

February 28/02/2015 3 46 2 51

March 31/03/2015 9 45 2 56

April 30/04/2015 1 52 2 55

May 31/05/2015 3 45 8 56

June 30/06/2015 3 43 5 51

July 31/07/2015 2 43 3 48

August 31/08/2015 2 40 5 47  

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Para cada mês, foram registrados os números de projetos de entrada (novos ou retornando 

do status on hold), os projetos em andamento e os projetos de saída (concluídos, cancelados ou 

colocados on hold) do portfólio. A lógica deste controle (chamada de balanço de massa) deve ser 

mantida em relação às cores da legenda ao lado do quadro mantendo a expressão abaixo 

verdadeira para o número de projetos: 

(Entrada + Em Andamento)   =   (Saída +Em Andamento) 

        Período Anterior                           Período Atual 

O sistema de gerenciamento de mudanças no nível portfólio é imprescindível para a 

administração contratual, sobretudo em um framework agreement, dada a propensão desta 

Quadro 11: Portfólio: Fluxo de Projetos 
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modalidade contratual às mudanças, conforme estudado no capítulo 2. Este sistema define o 

escopo vigente do portfólio, e de forma excludente, o escopo em que a gerência do contrato não 

deve dispender esforço. Trata-se de um repositório de projetos vigente, formalizado os 

componentes do portfólio junto às gerências de ambas as empresas, contratante e contratada, 

conferindo nível suficiente de formalidade ao processo de inclusão e exclusão de projetos. A 

inclusão / exclusão de projetos foi delegada aos gerentes de projetos da contratada, que, em 

alinhamento com seus respectivos pares (gerentes de projetos) na empresa contratante, 

solicitavam o fluxo ao gerente de portfólio (pesquisador). Este projeto era portanto incluído / 

excluído do portfólio e o registro feito no quadro acima. 

Ainda a partir do gráfico de controle do portfólio, foi então gerado mais um produto para 

análise demanda versus capabilidade, definida na subseção 2.3.3, mas desta vez focado em 

recursos chave para o negócio, os gerentes de projeto (GP). No gráfico 13 são mostrados os 

gráficos de projeção de demanda destes recursos. 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

Gráfico 13: Gráfico de Controle – Análise de Capabilidade MMM 
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É possível notar de forma rápida que o recurso chave GP 2 está atingindo um nível de 

progresso em seus projetos com nível acima do limite superior de controle. Esta análise nos 

permite afirmar que um novo projeto que venha a ser incluído neste portfólio deve ser atribuído à 

gerência deste recurso, reduzindo, portanto, suas chances de se tornar ocioso dentro do contrato. 

Este modelo de gestão conta com uma ferramenta de comunicação sucinta (definido na 

subseção 2.3.3 como método gráfico analítico) sobre os status dos projetos, bem como 

informações sobre a situação real versus planejada. O primeiro trata-se de um gráfico pizza com 

o número de projetos em cada status, ordenados pela sequência destes status, conforme mostrado 

na figura 14: 

1-New Project; 2

2-Initial Phases 
(Onshore); 17

3-Ready to 
Install; 8

4-Offshore 
Installation 
Ongoing; 11

5-Closing PO 
Process; 4

6-Project 
Concluded; 5

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Gráfico 14: Gráfico de Status dos Projetos do Portfólio 
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Adicionalmente, foi necessário desenvolver um relatório sucinto sobre cada projeto, com 

informações sobre o seu desempenho. Foi então criado o quadro 12, sendo este, em conjunto com 

o gráfico pizza acima apresentado, a base do relatório mensal fornecido pela MMM à empresa 

contratante. Neste quadro é possível obter informações sobre o avanço físico planejado e 

realizado, data planejada em linha de base para a conclusão e ainda datas projetadas de prontidão 

onshore e conclusão do projeto, a partir de um planejamento atualizado. O relatório mensal é uma 

importante ferramenta de gestão de portfólio, prevista na subseção 2.3.3. O quadro contém ainda 

sinalizadores de desempenho de projetos nos aspectos progresso, prazo e custo. 
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PROJECT STATUS PROJECT

% 

Plann

% Perf

START

FORECAST 

Ready to 

Install

Close PO

"Baseline"

FORECAST 

/ Close PO

 $

Budget

[R$] 

 $

Invoiced

[R$] 

INDICATOR

"Progress"

INDICATOR

"Forecast 

Conclusion"

INDICATOR

"Cost"

1-New Project            WHP-A PO - 4502934568 - FIRE PUMP PROTECTION 20% 20% 8/4/15 3/11/15 22/1/16 22/1/16 5,00R$     4,00R$     

            WHP-B PO - 4503281088 - F&G INTEGRATION 47% 47% 7/8/15 28/9/15 19/11/15 23/11/15 5,00R$     5,00R$     

2-Initial Phases             WHP-A PO - 4502405910 - WELD SHOP (E&I) REV0 2014 56% 58% 13/8/12 9/12/15 28/10/15 3/2/16 7,00R$     7,00R$     

            WHP-A PO - 4502748658 - FLOWLINE A-10 REV0 2014 96% 96% 4/3/13 29/10/15 19/11/15 16/11/15 4,00R$     3,00R$     

            WHP-A PO - 4503118821 - EXTENDED REACH WELLS 32% 28% 10/6/14 28/12/15 15/7/16 20/1/17 7,00R$     4,00R$     

            WHP-B PO - 4503004472 - LIGHTING - WELLBAY AREA 89% 60% 13/1/14 1/10/15 1/10/15 26/11/15 3,00R$     6,00R$     

            WHP-B PO - 4503041914 - FLOWLINE B-06 REV0-2014 24% 29% 3/2/14 2/10/15 23/12/15 2/12/15 6,00R$     5,00R$     

            WHP-B PO - 4503095591 - FLOWLINE B-02 REV0-2014 91% 95% 8/7/14 3/12/15 5/10/15 18/1/16 4,00R$     1,00R$     

            WHP-B PO - 4503161423 - FLOWLINE B-27 97% 97% 18/8/14 21/10/15 25/11/15 25/11/15 7,00R$     9,00R$     

            WHP-B PO - 4503187720 - FLOWLINE B-01 67% 67% 12/1/15 10/11/15 31/12/15 31/12/15 5,00R$     8,00R$     

            WHP-B PO - 4503190775 - FLOWLINE B-11 64% 64% 7/2/15 29/10/15 21/12/15 14/12/15 8,00R$     2,00R$     

            WHP-B PO - 4503147845 - DRAIN SETTLING TANK 4% 4% 30/10/14 15/1/16 30/10/15 7/3/16 3,00R$     7,00R$     

            WHP-B PO - 4503190774 - FLOWLINE B-16 48% 48% 7/2/14 6/11/15 6/1/16 6/1/16 6,00R$     4,00R$     

            FPSO PO - 4502880884 - FAST RESCUE BOAT 36% 36% 2/9/13 23/9/15 1/12/15 1/12/15 2,00R$     7,00R$     

            WHP-A PO - 4503209796 - FLOWLINE A-17 66% 74% 26/2/15 24/11/15 8/2/16 6/4/16 8,00R$     9,00R$     

            WHP-A PO - 4502783634 - CHEMICAL INJECTION PUMP SKID 3% 3% 31/7/14 19/1/16 2/2/16 10/3/16 5,00R$     2,00R$     

            WHP-B PO - 4503218258 - CHEMICAL INJECTION PUMP SKID 25% 22% 7/2/14 15/1/16 4/11/15 22/2/16 8,00R$     5,00R$     

           WHP-A PO - 4503253399 - LIFEBOAT INSTALLATION 38% 20% 5/6/15 24/9/15 24/11/15 10/12/15 4,00R$     3,00R$     

            WHP-B PO - 4503253400 - ANNULI BLEED OFF 9% 9% 24/6/15 26/11/15 13/1/16 13/1/16 3,00R$     8,00R$     

3-Ready to Install             WHP- B PO - 4503149476 - OIL SAMPLE POINT 65% 65% 24/7/14 N.A. 12/9/15 4/12/15 6,00R$     5,00R$     

            WHP-A PO - 4502722900 - STAIR DRILL FLOOR 76% 76% 29/9/14 N.A. 3/7/15 22/12/15 3,00R$     8,00R$     

            WHP-A PO - 4502896030 - GPS SYSTEM REV0 2014 100% 74% 6/6/13 N.A. 12/8/15 30/12/15 8,00R$     8,00R$     

            WHP-A PO - 4502896031 - VHF IMPROVEMENT 100% 52% 17/6/13 N.A. 11/4/15 18/12/15 9,00R$     7,00R$     

            WHP-A PO - 4503000731 - CHEMICAL INJ. - TUBING REPL. 22% 22% 24/1/14 N.A. 6/9/15 12/3/16 6,00R$     9,00R$     

            WHP-A PO - 4503051524 - DECOMISSIONING OF THE FRB 45% 45% 23/4/14 N.A. 23/6/15 27/9/15 2,00R$     2,00R$     

            WHP-A PO - 4503162215 - OIL SAMPLE POINT 65% 65% 24/7/14 N.A. 12/9/15 5/12/15 6,00R$     -R$       

            WHP-B PO - 4503051525 - DECOMISSIONING FRB 62% 62% 23/4/14 N.A. 29/5/15 20/10/15 9,00R$     4,00R$     

4-Offshore Installation             WHP-A PO - 4502856419 - FAST RESCUE BOAT 100% 89% 23/7/12 N.A. 21/10/15 21/10/15 1,00R$     4,00R$     

            WHP-A PO - 4503107318 - WLAN 79% 64% 15/8/14 N.A. 10/11/15 10/11/15 5,00R$     6,00R$     

            WHP-B PO - 4502799981 - CLOSED DRAIN PUMP 100% 97% 9/4/13 N.A. 12/10/15 12/10/15 7,00R$     3,00R$     

            WHP-B PO - 4502858472 - WATER INJECTION (Phase II) 87% 87% 13/11/13 N.A. 31/7/15 14/10/15 3,00R$     8,00R$     

            WHP-B PO - 4502860641 - GPS SYSTEM REV0 2014 100% 92% 5/6/13 N.A. 13/8/15 26/10/15 5,00R$     6,00R$     

            WHP-B PO - 4502860642 - VHF IMPROVEMENT REV0 2014 100% 87% 10/6/13 N.A. 9/9/15 12/9/15 2,00R$     7,00R$     

            WHP-B PO - 4503107319 - WLAN 95% 71% 15/8/14 N.A. 15/9/15 14/10/15 8,00R$     4,00R$     

            WHP-A PO - 4503183116 - MUDCUBES MODIFICATION 98% 98% 20/1/15 N.A. 30/9/15 30/9/15 4,00R$     5,00R$     

            WHP-B PO - 4503144044 - ACCESS TO BOP OVERHEAD 99% 99% 6/11/14 N.A. 4/11/15 3/11/15 8,00R$     9,00R$     

           WHP-A PO - 4503249014 - FLOWLINE A-29 41% 67% 2/6/15 N.A. 10/3/16 14/12/15 6,00R$     1,00R$     

            WHP-B PO - 4502934569- FIRE PUMP PROTECTION REV0- 85% 82% 13/3/14 N.A. 1/10/15 11/1/16 3,00R$     7,00R$     

5-Closing PO Process             WHP-A PO - 4502655749 - CLOSED DRAIN PUMP 98% 96% 9/4/13 N.A. 13/10/15 24/11/15 4,00R$     2,00R$     

            WHP-A PO - 4502858471 - WATER INJ. CAP. INCREASE 100% 99% 31/7/13 N.A. 30/12/14 31/12/15 9,00R$     1,00R$     

            WHP-B PO - 4502764843 - FLOWLINE B-25 REV0 2014 100% 97% 17/4/13 N.A. 9/12/15 30/3/16 7,00R$     6,00R$     

            WHP-B PO - 4503248277 - FLOWLINE B-30 70% 66% 2/6/15 23/12/15 11/2/16 11/3/16 4,00R$     3,00R$     

6-Project Concluded             WHP-A PO - 4502585397 - SEWAGE REV0 2014 98% 100% 17/9/12 N.A. 26/11/14 28/10/15 6,00R$     7,00R$     

            WHP-B PO - 4502585399 - SEWAGE REV0 2014 100% 100% 17/9/12 N.A. 28/11/14 14/10/15 5,00R$     4,00R$     

            WHP-B PO - 4503187719 - CABLE LAUNCH SUPPORT TO ABB 100% 100% 20/2/14 N.A. 26/8/15 26/8/15 8,00R$     8,00R$     

            FPSO PO - 4503199678 - CABLE LAUNCH SUPPORT TO ABB 100% 100% 6/3/14 N.A. 27/8/15 27/8/15 2,00R$     4,00R$     

            WHP-A PO - 4503226414 - 4TH MUDCUBE 100% 100% 9/4/15 N.A. 10/8/15 11/8/15 7,00R$     6,00R$     

LEGENDA SINALIZADORES:                              Desempenho melhor, igual ou pior que o planejado / orçado, respectivamente

GERENCIAMENTO DE PORTFÓLIO DE PROJETOS  OFFSHORE

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Este quadro apresenta informações gerenciais integradas que proporcionam aos gerentes 

de contrato e tomadores de decisão, uma base sólida para avaliação dos projetos. Analisando 

rapidamente as últimas três colunas do quadro, com indicadores gráficos, é possível constatar que 

poucos são os projetos com desempenho melhor que o planejado. É razoável afirmar que o 

desempenho satisfatório para um projeto seria a entrega do escopo contratado dentro do prazo e 

com o custo orçado, o que, neste modelo de gestão, implicaria em uma linha com três 

Quadro 12: Portfólio de Projetos Estratificado por Status e Detalhes do Desempenho 
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exclamações amarelas nos indicadores gráficos. Para exemplificar, foi colocado um projeto com 

estas características satisfatórias no quadro. Entretanto, também é razoável afirmar que realizar 

um projeto exatamente com os valores planejados é improvável, uma vez que trata-se de uma 

sequência de eventos probabilísticos, onde a proficiência do estimador influencia o resultado, 

maximizando ou minimizando as chances de acerto. Por outro lado, o projeto do quadro acima 

que apresentar os três parâmetros indicados com o x vermelho precisa ser imediatamente avaliado 

pelo gerente de contrato, juntamente com o gerente do projeto, para verificação ou criação de um 

plano de ação e entendimento do histórico de negociações com o cliente. A princípio, um projeto 

com os três indicadores no “vermelho”, conforme exemplo acima permite aos analisadores 

inferirem de forma simples e rápida que o gerenciamento do projeto não está sendo feito 

corretamente, pois, o avanço físico está abaixo do planejado, o custo realizado está maior que o 

orçado e existe a tendência de conclusão do projeto com atraso. 

Utilizando o roadmap e o relatório acima exposto, foi possível mapear qualitativa e 

quantitativamente as entregas de cada mês para os gerentes de projetos. Foi então criado um 

sistema de controle para medir o desempenho dos projetos e consequentemente dos gerentes de 

projeto em relação às entregas. Segue abaixo a figura 19 sobre as entregas planejadas para um 

mês específico: 

DELIVERY 1: PRONTIDÃO ONSHORE
RFOI "Baseline" PROJECT

13/07/2015             WHP-B PO - 4503144044 - ACCESS TO BOP OVERHEAD CRANE

01/07/2015             FPSO PO - 4502880884 - FAST RESCUE BOAT

DELIVERY 2: CONCLUSÃO DO PROJETO
Close PO "Baseline" PROJECT

02/07/2015             FPSO PO - 4503199678 - CABLE LAUNCH SUPPORT TO ABB

03/07/2015             WHP-A PO - 4502722900 - STAIR DRILL FLOOR

06/07/2015             WHP-A PO - 4503195518 - FLUID LEVEL INDIC. ON LGE TANKS

09/07/2015             WHP-B PO - 4503195518 - FLUID LEVEL INDICATOR ON LGE TANKS

31/07/2015             WHP-B PO - 4502858472 - WATER INJECTION (Phase II)

15/07/2015             WHP-B PO - 4502860642 - VHF IMPROVEMENT REV0 2014

16/07/2015             WHP-B PO - 4503187719 - CABLE LAUNCH SUPPORT TO ABB  

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Além do mapeamento das entregas do período, foi criado um controle estratificado por 

gerente de projeto das projeções de atraso apontadas pelo planejamento atualizado que cada um 

Figura 19: Engregas Planejadas para o Período 
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mantém no roadmap. Este estrato pode ser visualizado na figura 20, representando uma 

ferramenta de utilidade para o gerente de contrato da MMM para entendimento da situação de 

cada projeto e realização dos ajustes necessários junto a cada gerente de projeto liderado. 

PRONTIDÃO  ONSHORE "(-)projeção  de atraso" CONCLUSÃO DO PROJETO "(-)projeção de atraso"

Coord PROJECT

Soma de 

Deviation [d] Coord PROJECT

Soma de 

Deviation [d]

GP 1             WHP-A PO - 4502405910 - WELD SHOP (E&I) REV0 2014 -118 GP 1             WHP-B PO - 4503095591 - FLOWLINE B-02 REV0-2014 -105

            WHP-B PO - 4503095591 - FLOWLINE B-02 REV0-2014 -105             WHP-A PO - 4502405910 - WELD SHOP (E&I) REV0 2014 -98

            WHP-B PO - 4503004472 - LIGHTING - WELLBAY AREA -55             WHP-A PO - 4503209796 - FLOWLINE A-17 -58

            WHP-B PO - 4503190774 - FLOWLINE B-16 -30             WHP-B PO - 4503004472 - LIGHTING - WELLBAY AREA -56

GP 2             WHP-B PO - 4503147845 - DRAIN SETTLING TANK -128             WHP-B PO - 4503248277 - FLOWLINE B-30 -29

            WHP-B PO - 4503218258 - CHEMICAL INJECTION PUMP SKID -109             WHP-B PO - 4503281088 - F&G INTEGRATION -4

            FPSO PO - 4502880884 - FAST RESCUE BOAT -84 GP 2             WHP-B PO - 4503147845 - DRAIN SETTLING TANK -129

            WHP-A PO - 4502783634 - CHEMICAL INJECTION PUMP SKID -42             WHP-B PO - 4503218258 - CHEMICAL INJECTION PUMP SKID -110

GP 3             WHP-A PO - 4503118821 - EXTENDED REACH WELLS -89             WHP-A PO - 4502783634 - CHEMICAL INJECTION PUMP SKID -37

Total Geral -760 GP 3             WHP-A PO - 4503118821 - EXTENDED REACH WELLS -189

Total Geral -815  

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Neste estrato, cada projeto aponta uma projeção de atraso caso exista e os projetos são 

ordenados do maior para o menor potencial atraso de projeto. Deste modo, a equipe do contrato 

pode agir proativamente no sentido de interferir no projeto a fim de recuperar o atraso ou até 

mesmo negociar a situação do projeto, podendo gerar um documento formal de requisição de 

mudança para o referido projeto ajustando as datas planejadas. 

Para incrementar o bom desempenho do portfólio, foram desenvolvidos dois KPIs para 

controlar o processo estabelecido para o modelo de gestão, conforme previsto na subseção 2.3.3. 

O primeiro KPI refere-se às entregas dos projetos de engenharia offshore, a prontidão onshore e a 

conclusão do projeto, o “KPI Entrega”. Este ponto do processo é importante por influenciar 

diretamente a satisfação do cliente e por transmitir aos stakeholders, sejam eles internos ou 

externos, a capacidade de entrega da empresa MMM. Este KPI é um indicador que mostra a 

capacidade da empresa em fabricação e mobilização de recursos para atingir a prontidão onshore 

e ainda a capacidade de realizar a instalação offshore, dentro do prazo acordado com o cliente. A 

medida é baseada na quantidade de produtos de projetos entregues (QPE) dividido pela 

Figura 20: Atraso Projetado dos Projetos – Estratificado por Gerente de Projeto 
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quantidade total de produtos planejado para ser entregue no período (QTPP), de acordo com a 

seguinte expressão: 

 

 

Este KPI foi controlado e plotado periodicamente, conforme gráfico 15 a seguir, 

demonstrando que a empresa MMM focou esforços na realização dos compromissos firmados.  
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Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O segundo KPI foi chamado de “Atualização”, uma vez que mede o nível de atualização 

em que se encontram os planejamentos de projetos dentro do roadmap. Este KPI aparece como 

fator determinante no processo de gerenciamento de portfólio de projetos, pois é a base para a 

obtenção e geração de dados confiáveis para os clientes. Até aqui, foram apresentados nesta 

pesquisa, várias ferramentas e produtos de gestão. É razoável afirmar que nenhuma ferramenta e 

nenhum produto podem ser considerados se os dados utilizados forem desatualizados. Neste 

enfoque foi criado o KPI Atualização, para garantir que todos os planejamentos de projetos 

Gráfico 15: Controle do KPI Entrega (Produtos onshore e offhshore do Portfólio) 
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dentro do portfólio encontram-se atualizados. A medida do KPI é baseada na quantidade de 

projetos atualizados (QPA) dividido pela quantidade total de projetos (QTP), de acordo com a 

expressão abaixo: 

 

 

No gráfico 16 são mostradas algumas medições feitas no portfólio estudado para atestar o 

nível de atualização dos projetos: 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Com as entregas de cada projeto bem definidas e um sistema de controle com indicadores 

chave implantado para garantir a confiabilidade do processo, foram então criados outros produtos 

do gerenciamento de portfólio de projetos para subsidiar os gerentes do contrato e os setores 

internos de apoio da MMM com informações atualizadas sobre o escopo vigente no portfólio de 

Gráfico 16: Controle do KPI Atualização 
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projetos. Conforme conceito apresentado na subseção 2.3.1, o gerente de portfólio foca em 

“realizar o trabalho certo”, enquanto o gerente de projetos foca na “realização do trabalho 

corretamente”. Alinhado a este conceito, os produtos da gestão de portfólio foram criados para 

nortear os setores não projetizados da MMM quanto à priorização e previsão de demanda, 

orientando sobre onde empreender esforços, de forma organizada. A figura 17 mostra o primeiro 

destes produtos, com identificação em nível macro (EAP) do escopo em andamento dentro de 

cada projeto e ainda uma projeção para os próximos dois meses do escopo a iniciar: 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O gráfico traz a identificação dos responsáveis, Gerente de Projeto (GP) e o planejador, e 

o avanço de cada projeto e suas subdivisões da EAP padrão. A linha vermelha vertical no gráfico 

Gráfico 17: Projeção de dois meses para o portfólio de projetos 
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de barras define a data atual. Trata-se de um produto de planejamento de alto nível, desenhado 

para atender aos gerentes de contrato e quaisquer interessados com necessidade de informação 

sobre onde o trabalho está sendo empreendido atualmente dentro do portfólio e quais os planos 

para os próximos dois meses. Este produto facilita o diagnóstico gerencial, caso o trabalho em 

andamento ou planejado não convirja para a estratégia de negócio, possibilitando ação corretiva 

gerencial. 

De maneira similar ao produto de projeção geral para o portfólio de projetos apresentado 

acima, foram criados arquivos seccionados para cada setor de apoio ou não projetizado dentro da 

MMM (engenharia, logística / preservação, compras, fabricação, comissionamento e As built), 

com maior nível de detalhe sobre as tarefas correntes e planejadas para os próximos dois meses, 

quando necessário. Seguem alguns exemplos das projeções realizadas: 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O gerente de engenharia da MMM, que atende vários projetos e clientes ao mesmo tempo 

pode a partir deste produto, balancear capacidade e demanda e negociar contratações e 

realocações, caso necessário. 

Ainda para a engenharia foi gerado um segundo arquivo separado para cada período, 

abrangendo apenas o escopo de as built. O gráfico 19 mostra um exemplo deste arquivo que 

Gráfico 18: Projeção de dois meses para o portfólio de projetos - Engenharia 
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apresenta os mesmos dados mostrados acima para a engenharia, mas desta vez, com as tarefas em 

nível detalhado, dentro do projeto:  

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O nível de detalhe apresentado foi negociado com o usuário, ou seja, com os gerentes 

setoriais, para que o produto fosse utilizado da melhor maneira possível. 

É comum a criação de produtos de gestão em que o entendimento dos mesmos não esteja 

claro para receptores e usuários. Para coibir este tipo de situação, os gerentes setoriais foram 

convidados a participar da geração do produto quantas vezes fossem necessárias, ou seja, o 

Gráfico 19: Projeção de dois meses para o portfólio de projetos – As built 
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gerente de uma estrutura matricial, por exemplo, compras, esteve presente na sala do PMO 

durante a geração do produto “projeção de compras” por 4 vezes, sendo instruído sobre  como 

interpretar os produtos de planejamento de alto nível quando do seu recebimento. O gráfico 20 

apresenta uma projeção de compras, identificando o trabalho em andamento no setor e a demanda 

planejada para os próximos meses: 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Para um gerente funcional de compras, utilizando o gráfico, é possível verificar quais os 

projetos com demanda de compras atualmente, checar as disciplinas com compras pendentes, a 

prioridade do cliente e ainda a existência de Long Lead Items (LLI), que conforme descrito na 

subseção 2.3.3, representam os itens com maior prazo de fornecimento e devem receber atenção 

especial ao longo do desenvolvimento do projeto. O processo de compra dos LLI deve ser 

Gráfico 20: Projeção de quatro meses para o portfólio de projetos – Compras 
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iniciado e encerrado na data mais cedo possível. Em um projeto de engenharia offshore, os LLI 

estão entre os itens com maior probabilidade de causar atrasos à prontidão onshore. Após a 

compra dos itens do projeto pela MMM é necessário prever o tempo dispendido para vender os 

itens para a empresa contratante, uma vez que este escopo é atribuído à empresa contratada no 

contrato do portfólio estudado. 

Outro processo relevante em um projeto de engenharia offshore, que usufrui 

periodicamente dos produtos de gerenciamento de portfólio é a fabricação. Este processo tem 

como uma de suas principais características, o dinamismo. O gerente funcional de fabricação em 

uma empresa de projetos de engenharia offshore recebe diariamente “ordens de serviço” de 

diferentes solicitantes, com níveis de autoridade e prioridade diferentes, e muitas vezes não existe 

tempo hábil para renegociações e replanejamentos imediatos. Por outro lado, a fábrica onshore, 

chamada de pipe shop tem sua capacidade instalada, devendo esta ser distribuída entre os 

solicitantes mencionados acima. Para garantir formalização ao processo de demanda 

“reservando” parte da capacidade instalada no pipe shop para o portfólio estudado, foram gerados 

dois produtos, que em conjunto, apresentam aos proprietários do processo a demanda atual e para 

os próximos dois meses. O primeiro é idêntico à rotina apresentada acima para engenharia e 

compras, com um gráfico de barras associadas às tarefas atuais e futuras, conforme segue: 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O segundo produto foi um gráfico, com quantidades de peso por período e acumulada 

para: 1 – Planejado (negociado em reunião); 2 – Programado (inserido no software de 

fabricação); e 3 – Realizado. O gráfico representa a análise de demanda versus capacidade 

definida na subseção 2.3.3 e pode ser visualizado abaixo: 

Gráfico 21: Projeção de dois meses para o portfólio de projetos – Fabricação 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A explicitação dos valores planejado e programado se fez necessária por uma 

característica interna à MMM, a existência de um sistema informatizado dedicado à empresa, 

controlando a prontidão para fabricação. Para iniciar uma fabricação, é preciso que, por parte do 

pipe shop, estejam disponíveis ferramental, equipamentos, mão de obra e toda estrutura física 

necessária. Como insumos externos ao pipe shop são necessários ainda as especificações técnicas 

de fabricação, como instruções de soldagem e detalhamento de fábrica, e ainda o material de 

aplicação a ser instalado na unidade offshore, que nesta etapa será utilizado para fabricar as peças 

de tubulação, estrutura metálica e equipamentos. O primeiro valor “planejado” representa o peso 

desejado pelos representantes de projeto, negociado. O segundo valor “programado”, é o que 

realmente foi programado para a fábrica, dentro do sistema informatizado. O detalhe é que este 

sistema apenas permite programação de peças com os insumos externos ao pipe shop concluídos. 

Deste modo, o gráfico trabalha com os dois valores, onde o único que pode ser reivindicado pelas 

equipes de projetos é o programado. 

A periodicidade de envio para estes setores matriciais foi definida como semanal, uma vez 

que a dinâmica do contrato gera mudanças substanciais em intervalos relativamente pequenos, 

alterando as prioridades e a demanda. Estes ciclos foram repetidos ao longo de 6 (seis) meses, 

Gráfico 22: Pesos por Período e Acumulado – Portfólio de Projetos – Fabricação Pipe shop 
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com verificação mensal e emissão de relatório mensal para o cliente com detalhes sobre o 

portfólio. 

Os produtos do gerenciamento de portfólio destinados à fase offshore dos projetos, ou 

seja, instalação e comissionamento, são ligados às paradas de produção ou perfuração. O trabalho 

tem como base a determinação do volume de projetos prontos para instalação relativo a algum 

ponto na linha do tempo e otimização dos recursos a serem utilizados para obtenção da melhor 

combinação dadas as quantidades disponíveis e o escopo a ser instalado. Foi gerado um modelo 

para alocação e nivelamento de recursos onde, a partir da análise de cenários produzidos por 

análises quantitativas e qualitativas, definidas na subseção 2.3.3, obtêm-se variáveis 

dimensionáveis como POB por exemplo. Uma parada programada offshore tem o planejamento 

normalmente orientado pelo POB a ser disponibilizado ou pelo escopo a ser instalado. A terceira 

variável é o tempo, que normalmente é calculado em função das outras duas. São praticadas três 

modalidades, conforme mostrado no quadro 13. 

 

DADO DADO CALCULADO 

POB ESCOPO TEMPO 

ESCOPO TEMPO POB 

TEMPO POB ESCOPO (Trabalho exequível) 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A terceira linha de opções do quadro 13, com o cálculo do trabalho exequível em função 

do tempo e POB disponibilizado não é tão comum quanto as duas primeiras. No gráfico 23 é 

apresentado um exemplo de análise de cenário com a demonstração da disposição do uso dos 

recursos e a ocupação do POB no tempo de uma parada programada. 

Quadro 13: Variáveis Calculadas em Paradas Programadas 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Após avaliação de possíveis cenários e a tomada de decisão entre as partes, o 

planejamento da parada programada é então congelado, registrando-se a linha de base. O gráfico 

24 mostra um exemplo de planejamento consolidado, após realização da análise de cenário, 

escolha da melhor opção e nivelamento de recursos para utilização offshore e logística de voo. 

Gráfico 23: Análise de Cenário de POB para o Escopo Desejado 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Como produto desta pesquisa foi criado um dashboard para otimizar o gerenciamento das 

paradas programadas offshore do portfólio na MMM. Esta ferramenta é apresentada no apêndice 

B. O dashboard é utilizado para proporcionar de forma rápida às partes interessadas os status de 

progresso dos projetos em andamento offshore e o status do “projeto parada”, e ainda a utilização 

de POB e formalizações das entregas. 

Ao longo da execução da pesquisa, foi criado o quadro de gestão a vista, fixado no centro 

da sala do contrato, onde todos puderam se familiarizar com os produtos gerados pela pesquisa. 

Os produtos e processos desenvolvidos nesta pesquisa foram condensados em uma 

proposta de modelo de gestão proporcionando uma visão global do trabalho, conforme mostrado 

Gráfico 24: Planejamento Consolidado com POB por Projeto e Mão de Obra Indireta 



123 

 

na figura 21. A sequência de ações e o desdobramento de cada etapa também podem ser 

observados no modelo, sintetizando a exposição feita ao longo deste capítulo de resultados. Esta 

proposta foi aplicada a um portfólio específico, com projetos de engenharia offshore. Esta 

amostra pode ser incrementada com aplicação em outros tipos e dimensões de projetos, formando 

um portfólio maior, menor, mais ou menos complexo, com ou sem divergências culturais, entre 

outras diferenças.  O modelo contém diversas ferramentas, devendo ser avaliada a aplicabilidade 

de cada uma para potencial utilização.     
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Fonte: Elaborado pelo autor 

Figura 21: Proposta de Modelo de Gestão para Portfólio de Projetos Offshore 
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Esta proposta de modelo de gestão foi implementado na sequência apresentada na figura 

21, porém, conforme mencionado no capítulo 2, IPMA (2006), não deve existir rigidez quanto ao 

sequenciamento, assim como para as ferramentas de gestão a serem utilizadas. Cada caso deve 

ser analisado particularmente, verificando-se a melhor linha de ação. Os produtos e processos 

presentes no modelo foram descritos ao longo da revisão bibliográfica e exemplificados nos 

resultados. A sequência de trabalho e ferramentas de gestão adotadas estão embasadas nos 

modelos de gestão base, apresentados no quadro 5 do  capítulo 2. Esta sequência foi planejada de 

forma dedicada à problemática deste trabalho de pesquisa, reforçando a ideia de análise criteriosa 

do que deve incorporado ao gerenciamento, evitando, portanto, dispêndio de energia em trabalho 

não produtivo. 

Finalizando os resultados, após execução de duas paradas de perfuração e uma de 

produção, o PMO conduziu para cada “projeto de parada” o evento de lições aprendidas para 

absorção e difusão das práticas positivas a serem repetidas e aprimoradas e divulgação das 

práticas não recomendáveis. Foram três eventos que segundo o gerente do contrato contribuiu 

para a gestão do conhecimento dentro da MMM, mudando o comportamento dos profissionais 

envolvidos em relação a importância dada ao gerenciamento de projetos e do portfólio. Outro 

retorno importante para a pesquisa proveio da empresa contratante que por meio de reuniões e e-

mails do gerente de contrato reconheceu a qualidade dos produtos gerados pelo modelo de gestão 

de portfólio de projetos de engenharia offshore. Este gestor destacou a melhoria na confiabilidade 

das informações, padronização, melhoria na qualidade dos produtos de gerenciamento de projetos 

e sobretudo a criação e manutenção da visão integrada que o gerenciamento de portfólio trouxe 

ao contrato estudado. 
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5 CONCLUSÕES 

 

Em um ambiente onde investimentos e grande parte dos objetivos estratégicos das 

organizações são conduzidos por meio de projetos, um modelo prático de gerenciamento de 

portfólio de projetos torna-se atrativo e necessário. 

No ambiente offshore, projetos são iniciados todos os dias, seja para ampliar ou 

modernizar unidades de produção ou para preservar a integridade física das instalações 

existentes. Observa-se portanto uma oportunidade para aplicação dos conceitos, ferramentas e 

técnicas de gerenciamento de portfólio. 

Na literatura é possível identificar grande quantidade de pesquisas sobre o gerenciamento 

de portfólio de projetos, sobretudo trabalhos focados em identificação, categorização e seleção de 

projetos. No entanto, não existem muitos trabalhos com aplicação prática em ambientes 

organizacionais. Sabe-se que a aplicação prática do conteúdo epistêmico requer utilização 

sistemática do conhecimento adquirido, e que pode não ser bem sucedido pela aplicação de 

conceitos relacionados à amostra original. 

 O ambiente prático escolhido, mercado de engenharia offshore trabalha com contratos de 

parceria com duração de cinco anos em média. As empresas contratadas não se estruturam de 

forma robusta para realizar o gerenciamento do seu portfólio de projetos e muitas vezes 

apresentam carência por informações apuradas em tempo hábil para orientar a tomada de decisão 

e facilitar o relacionamento com o cliente. Outro aspecto relevante do ambiente estudado é o 

dinamismo, com mudanças contextuais, organizacionais, e de projeto com frequência 

relativamente alta, além da complexidade, com diversos processos em interação. 

Não foram encontrados modelos de gerenciamento de portfólio de projetos aplicados a 

projetos de engenharia ou construção. A proposta do trabalho é, portanto contribuir com a 

literatura, com uma pesquisa focada em uma amostra previamente definida e com a organização, 

pela solução da problemática. 

A pesquisa teve início com o reconhecimento do problema pelo pesquisador perante o 

gerente de contrato da empresa MMM, demandando tempo de preparo até mesmo para entender o 



127 

 

que pesquisar e a solução a ser desenvolvida. O próximo passo foi a avaliação da documentação 

existente, estrutura física e recursos disponíveis. O problema foi então identificado como a 

necessidade de se instituir um sistema de gerenciamento de portfólio de projetos. Após vasta 

pesquisa bibliográfica, a solução foi então implementada pelo pesquisador, um sistema que 

utiliza as ferramentas e técnicas encontradas na bibliografia, moldadas às necessidades da 

organização estudada. 

A metodologia utilizada foi a pesquisa-ação, conduzindo a pesquisa através das etapas 

básicas, desde o planejamento até a emissão de relatórios cíclicos para avaliação dos resultados 

alcançados. 

O software utilizado como ferramenta de gestão do tempo para o trabalho foi o MS 

Project, apresentando falhas em diversos momentos da pesquisa, principalmente na geração e 

utilização do roadmap, que trabalha com grande quantidade de dados. O mercado oferece 

alternativas robustas como o Primavera e o Project Server. A aquisição de um sistema de 

informação adequado mostra-se fundamental para a implantação de um sistema de gestão de 

portfólio. Ao longo desta pesquisa, o uso de uma ferramenta não adequada gerou retrabalho e 

algumas vezes falta de credibilidade perante os clientes da informação. 

As técnicas de gerenciamento de portfólio foram escolhidas pelo pesquisador embasado 

nas demandas do gerente de contrato da MMM. Além disso, foram escolhidos os processos de 

GPP a serem utilizados, omitindo ou modificando fases dos modelos da literatura, para 

simplificar processos. Esta linha de ação foi uma premissa desta pesquisa, pois o modelo de 

gestão proposto abrange a maioria das áreas abordadas pelos mais relevantes autores em 

gerenciamento de portfólio de projetos encontrados na literatura, mas não todas. De certa forma, 

os processos ou as áreas de conhecimento abordados foram delineados de modo a solucionar a 

problemática tipicamente existente em uma empresa de engenharia e construção. O modelo de 

gestão foi então criado embasado no estado da arte da literatura e com propósito endereçado a 

uma situação real. 

A pesquisa passou pela fase de padronização dos produtos de gerenciamento de projetos e 

posteriormente à implementação do modelo de gestão de portfólio de projetos de engenharia 

offshore. Ao final, com os KPI’s implementados e os relatórios sendo gerados com dados 
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integrados, foram geradas melhorias nos produtos da gestão de portfólio com a participação das 

duas partes envolvidas. Este aspecto fortalece o alinhamento da pesquisa realizada com a 

metodologia adotada, a pesquisa-ação, que por algumas vezes é confundida com projetos de 

consultoria, que são normalmente lineares (contratação, análise, ação e encerramento). Este 

trabalho de pesquisa e a efetiva utilização da metodologia da pesquisa-ação tornou possível a 

obtenção de resultados por meio do método cíclico (coleta dados, realimentação, análise, 

planejamento de ações, implementação de ações e avaliação). 

Esta pesquisa apresentou resultados satisfatórios frente às questões e objetivos propostos 

para o trabalho. Foi apresentado de forma detalhada o que é um projeto de engenharia offshore, 

bem como suas peculiaridades. Adicionalmente, foram apresentadas diversas ferramentas e 

técnicas aderentes ao modelo de gestão proposto, e demonstrado que as ferramentas voltadas à 

categorização e seleção de projetos não apresentam grande aplicação neste tipo de portfólio, uma 

vez que o conjunto de projetos componentes do portfólio é pré-definido. Por outro lado, os 

processos e ferramentas de gerenciamento, governança e otimização do portfólio são aplicáveis e 

trazem resultados de curto prazo para as partes interessadas. Foi demonstrado o processo de 

implementação do modelo de gestão de portfólio de projetos de engenharia offshore, detalhando 

cada etapa com as ações e ferramentas utilizadas. 

Pode-se concluir que o modelo de gestão foi implementado com êxito, uma vez que 

continuou em execução após o término da pesquisa e o retorno recebido foi satisfatório pelas 

empresas contratante e contratada. A seguir, alguns produtos do modelo: padronização do 

gerenciamento de projetos; formação do inventário de projetos; melhoria na avaliação do cliente 

final sobre os produtos de gerenciamento; gerentes de projetos e equipes mais maduros em 

gerenciamento; criação do roadmap; aumento da credibilidade nos dados do relatório mensal; 

gerentes de contrato (contratante e contratada) com visão global do portfólio; facilidade na 

priorização de projetos após implementado o planejamento integrado; sistema de gerenciamento 

de mudanças em projetos implementado (incluindo o gerenciamento da configuração); sistema de 

gerenciamento de mudanças no portfólio implementado; otimização do uso dos recursos offshore 

nas paradas programadas; criação do dashboard como ferramenta de comunicação rápida; 

resultado intangível de aumento da confiança do cliente final em relação aos dados dos projetos. 
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O modelo de gestão proposto mostra-se aplicável a variados tipos de portfólio de projetos 

de engenharia offshore. O contrato estudado é peculiarmente diferente por se tratar de duas 

multinacionais, uma sul-americana e uma escandinava, tornando o gerenciamento dependente de 

fatores culturais. 

Alguns tópicos relacionados com esta pesquisa podem ser abordados em estudos futuros. 

Seguem abaixo algumas sugestões para exploração e desenvolvimento: 

- Criação de uma estrutura de gerenciamento de mudanças exclusiva para projetos de engenharia. 

Este tópico apresenta ampla gama de possibilidades de abordagens vinculadas à gestão de 

contratos, finanças e reivindicações. O assunto se mostra muito importante dentro das 

organizações contemporâneas e pode representar solução para muitos problemas em ambientes 

dinâmicos; 

- Um estudo em profundidade do gerenciamento de custos e finanças dentro da gestão de 

portfólio de projetos de engenharia, com indicadores chave do setor de finanças e demonstração 

prática da utilização de ferramentas com foco nos intervalos de entrada e saída de recursos, 

capabilidade da organização e forecast; 

- Demonstrar comparativamente os requisitos de software em função de variáveis do portfólio de 

projetos como: porte do projeto; orçamento; valor disponibilizado para gerenciamento; 

maturidade da organização em gerenciamento de projetos. 
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APÊNDICE A – Mapa mental - Logística de material para um projeto de engenharia offshore. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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APÊNDICE B – Dashboard para gerenciamento de parada programada 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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