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RESUMO 
 

 

A nova fronteira para o trato de inovação na área de projetos está nas técnicas de 

Gestão de Portfólio de Projetos (GPP), que antecipa o gerenciamento de projetos e se 

alinha aos objetivos estratégicos da empresa ao passo que as escolhas de projetos 

atuais determinarão o que a empresa fará no futuro. Dentro deste ambiente encontra-se 

a priorização de projetos que gera um ranking de projetos candidatos a serem 

executados. Para esta priorização usa-se técnicas financeiras como: Payback (tempo 

de retorno do investimento), TIR (Taxa Interna de Retorno) e VPL (Valor Presente 

Líquido). Porém, estas técnicas não podem representar totalmente as estratégias 

corporativas pois algumas delas têm como objetivo a expansão de marca ou entrada 

em outra área de atuação, ou o aumento da qualidade de vida de seus colaboradores. 

Portanto, são estratégias subjetivas e não financeiras. Para este tipo de estratégia 

deve-se utilizar técnicas multicritério, foco do presente trabalho. Será desenvolvida uma 

ferramenta que prioriza os projetos e apresenta o ranking entre os indicadores 

financeiros citados anteriormente e as técnicas AHP (Analytical Hierarchy Process) e 

DICE (Duration, Integrity, Commitment e Effort). Além do desenvolvimento da 

ferramenta, apresenta-se sua aplicação, como estudo de caso em uma indústria de 

fabricação de equipamentos para lavanderia e a análise dos resultados de um 

questionário de 10 perguntas aplicado aos envolvidos no estudo de caso, para validar a 

utilização da ferramenta.  

Palavras-chave: Gerenciamento de Portfólio de Projetos, Priorização de Projetos, TIR, 
VPL, Payback,  AHP (Analytical Hierarchy Process), DICE (Duration, Integrity, 
Commitment e Effort) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 

 

The new frontier concerning Innovation in the field of project management is in the 

Project Portfolio Technique (PPT), which incorporates the project management and 

aligns with the strategic goals of the company, whilst the choices of current projects will 

determinate how the company will act in the future. Within this environment is the 

prioritization of projects, which generates a ranking of candidate projects to be executed. 

For this prioritization, it’s used financial technics such as: Payback (Time of Return on 

Investment), TIR (Internal Rate of Return) and VPL (Net Present Value). However, these 

techniques may not fully represent the corporate strategies since some of them aims to 

the expansion mark, entry into another line of work, or improving life quality of its 

employees.  I.e., subjective and non-financial strategies.  For this type of strategy, it’s 

good to use a multi criterion technique, which is the focus of this endeavor.  A tool will 

be developed that prioritizes the assigned projects and shows the ranking between the 

Financial marks as quoted earlier, plus, techniques such as AHP (Analytical Hierarchy 

Process) and DICE (Duration, Integrity, Commitment and Effort). In addition to the 

development of this tool, it shall be used as a case study in a Manufacture Industry 

specialized in Laundry Equipment, and applied to a 10 questions questionnaire to 

validate the use of this tool. 

 
Keywords: Project Portfolio Management, Project Prioritization, IRR, NPV, Payback, 
AHP (Analytical Hierarchy Process), DICE (Duration, Integrity, Commitment e Effort) 
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1  INTRODUÇÃO 
 

Dentro das organizações pode-se encontrar a área de processos, que cuida dos 

produtos que estão sendo comercializados atualmente, e a área de projetos, 

responsável para concepção e formatação dos novos produtos que definirão os passos 

do futuro, ou seja, os novos produtos que estarão no mercado nos próximos anos. 

Assim, as estratégias da empresa estão diretamente vinculadas a gestão da área de 

projetos. 

Para este ambiente de gerenciamento de projetos existe uma área que estuda a 

priorização chamada Gerenciamento de portfólio PMI (2006). O Project Manegement of 

Institute (PMI) é o orgão que estuda, formaliza e divulga os conhecimentos sobre 

gerenciamento de projetos. Nele, a área de gerenciamento de portifólio, concentra o 

conjunto de projetos e programas que estão alinhados com a estratégia da 

organização, porém ainda não foram escolhidos para serem realizados. Quando a 

priorização é feita de forma inadequada ou sem os critérios desejados, o projeto, mal 

escolhido, pode gerar sérios danos em aspectos como: financeiro, tempo e imagem da 

marca e que pode determinar a diferença entre o sucesso e o fracasso de uma 

organização.  

Diante disso, o projeto pode ser financeiramente viável e muito lucrativo, porém 

pode não estar sendo realizado no timing correto do mercado, ou seu resultado não 

está alinhado à estratégia da organização. 

Como exemplo de técnicas para o gerenciamento de portfólio pode-se citar as 

ferramentas financeiras Taxa Interna de Retorno (TIR), Tempo de Retorno sobre o 

Investimento (Payback) e Valor Presente Líquido (VPL) descrita conforme BORDEAUX-

RÊGO (2010) e as teorias de estratégia de gestão como a Visão Baseada em Recursos 

e a Capacidade Dinâmica detalhadas por Killen et al. (2012). Além destas, encontra-se 

também a AHP Saaty (1987), RICARDO (2016), Levandoski (2009), Vargas (2015), 

Cecília et al. (2007) e Padovani et al. (2010) e o framework DICE apresentado por 

Sirkin et al. (2005).   
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As ferramentas financeiras, com foco em resultado monetário, determinam se 

os projetos serão lucrativos ou se o retorno estará dentro do prazo aceitável para 

organização. Em um contraponto a estas ferramentas têm-se as estratégias 

multicritério, focadas em variáveis com melhor aproveitamento dos recursos internos ou 

melhor capacidade de adaptação a projetos com cunho inovador.   

Para apoiar as organizações nos processos decisórios no gerenciamento de 

portfólio existe um departamento dentro do Escritório de Projetos chamado de Escritório 

de Gerenciamento de Portfólio de Projetos PMI (2012) e Unger et al. (2012). Este 

departamento tem como prerrogativa gerir os portfólios e garantir seu sucesso. Este 

escritório poderá utilizar esta ferramenta para o processo de priorização. 

 
 
1.1 Delineamento da Pesquisa 
 

Nesta seção são abordados a descrição do problema e a pergunta de pesquisa, 

que norteou o desenvolvimento desta dissertação. 

 

1.1.1 Descrição do Problema 

 

Para a construção do problema de pesquisa são adotados três temas de 

estudos, conforme ilustrado na figura 1. 
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Figura 1 – Temas de estudo para construção do problema da pesquisa (Fonte: O Autor) 

 

A revisão bibliográfica compreende o processo de análise da produção 

científica, parte importante da ciência da Informação preocupada com a análise, coleta, 

armazenamento e classificação da informação. A análise do conceito de Priorização de 

Projetos dentro da gestão de portfólio, analisa os autores mais relevantes e a 

metodologia do PMI. A  avaliação do mercado regional a partir de um estudo de caso 

de aplicação da ferramenta.  

O problema de pesquisa apresenta a investigação sobre as vantagens da 

utilização de uma ferramenta que apresente indicadores e projetos em uma única 

interface para a tomada de decisão dos gestores. 

 

1.1.2 Pergunta da Pesquisa 

 
Este trabalho foi desenvolvido com o intuito de responder a seguinte questão: 

Como as empresas podem garantir que suas estratégias gerem os resultados 

esperados? 

 

PROBLEMA

Priorização 
de Projetos

Revisão 
Bibliográfica

Empresas 
do Noroeste 
do Paraná
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1.2 Objetivos 
 

O objetivo geral deste trabalho é estudar e comparar metodologias para 

priorização de projetos e criar uma ferramenta que servirá de suporte para a tomada de 

decisão de diretores, administradores e gestores no momento de definir os projetos que 

serão desenvolvidos pela organização em um dado ciclo de desenvolvimento definido 

pela mesma. Além disso, realizar um estudo de caso em uma grande empresa da 

região para analisar a aplicação desta ferramenta no auxílio das tomadas de decisão. 

Dentre as técnicas que se pretende estudar para a construção desta ferramenta 

está a decisão baseada em multicritério AHP (Analytical Hierarchic Process)  e o 

framework DICE (Duration, Integrity, Commitment e Effort) e para o comparativo serão 

utilizados os indicadores financeiros VPL, TIR e Payback.   

Como objetivo específico, pretende-se avaliar o grau de importância desta 

ferramenta para as organizações, que são baseadas em projetos, através de 

questionário com os diretores e gestores responsáveis pelas tomadas de decisão dos 

projetos a serem desenvolvidas na empresa foco deste estudo. Além disso, pretende-se 

avaliar o impacto da implantação desta ferramenta em uma organização que não possui 

um processo organizado de priorização de projetos. 

 
1.3 Justificativa 
 

Atualmente, pequenas, médias ou grandes empresas que trabalham com 

projetos, sofrem com escolhas erradas na fase de priorização de projetos.  A pesquisa 

bibliográfica empreendida mostrou que não faltam metodologias e ferramentas para 

auxiliar os tomadores de decisões nas organizações. Entretanto, observa-se que os 

responsáveis pela gestão de projetos das organizações não têm buscado modelos 

multicritério baseados em metodologias e ferramentas de apoio a decisão PMSURVEY 

(2003).  

O presente trabalho busca auxiliar na solução deste problema, apresentando 
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uma ferramenta para oferecer mais informações de forma simplificada e através de 

comparativos para permitir uma tomada de decisão mais precisa dos diretores e 

gestores  sem perder o foco na visão estratégica de curto e longo prazo definida pela 

empresa.  

Algo importante a ressaltar sobre este trabalho é que a ferramenta desenvolvida 

não detêm poder de definir qual o projeto mais adequado a ser realizado e sim oferece 

um ponto de vista sistêmico em relação as características dos projetos selecionados e 

as variáveis internas e externas as quais estes projetos sofrerão influências.  

A tomada de decisão estará sob a responsabilidade dos gestores envolvidos no 

processo, assim, a ferramenta terá a tarefa de facilitar as escolhas e maximizar o 

potencial desta decisão. 

 

1.4 Estrutura da Dissertação 
 

Essa dissertação está estruturada em 8 capítulos. O capítulo inicial é composto 

pela introdução do tema, descrição do contexto, delineamento da pesquisa, 

apresentação do objetivo geral e específicos e a justificativa. Os capítulos 2, 3, 4 e 5 

compõem a fundamentação teórica e serão dedicados a apresentar os conceitos sobre 

indicadores Financeiros, Gerenciamento de Portfólio, AHP e DICE. O capítulo 6 

descreve os materiais e métodos usados na pesquisa. No capítulo 7, é relatado o 

estudo de caso, apresentação dos dados e análises dos resultados. E, por fim, no 

capítulo 8 são apresentadas as considerações finais e desenvolvimentos futuros. 
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2 INDICADORES FINANCEIROS 
 

Uma maneira de auxiliar na tomada de decisão para a realização de um  projeto 

é simular o investimento segundo algum modelo. Nesta seção serão apresentados três 

modelos com esta finalidade: Payback simples, VPL e TIR. 

 

 

2.1 Payback Simples 
 

O método do payback simples leva em consideração o tempo de retorno do 

capital investido. Para este cálculo, é adicionado o valor inicial investido no projeto, ou 

necessário para tanto, e analisado o fluxo de caixa (por mês ou por ano) para que se 

obtenha o tempo de recuperação do investimento inicial. Isto é obtido quando a soma 

dos fluxos de caixa futuro é igual ou maior que o investimento inicial, explica 

BORDEAUX-RÊGO (2010) conforme exemplo 1. 

Exemplo 1 - Uma empresa considera realizar o projeto A em 6 anos de 

duração, porém suporta um payback de 4 anos. A Tabela 1 apresenta o fluxo de caixa 

do projeto. 

 

Tabela 1 – Exemplo de projeção de caixa para análise de payback (Fonte: Bordeaux-Rego 2010) 
Ano 0 1 2 3 4 5 6 
Fluxo de caixa (400.000) 80.000 90.000 120.000 130.000 100.000 70.000 
Valor acumulado (400.000) (320.000) (230.000) (110.000) 20.000 120.000 190.000 
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2.2 Valor Presente Líquido (VPL) 
 

Segundo BOGGISS (2012) o VPL, ou fluxo de caixa descontado, é o valor 

acumulado ao final do projeto atualizado para a data zero e expresso pela equação 1: 

𝑉𝑃𝐿 =  −𝑙 +  
𝐹𝐶!

(1+ 𝑗)!

!

!!!

 

 (1) 

Onde: 

𝑙 é o investimento inicial; 

𝐹𝐶! é o fluxo de caixa líquido na data 𝑡; 

𝑗 é o custo de capital definido pela empresa; 

𝑛 é o número de períodos que serão considerados para o VPL. 

 

A Figura 2 complementa informações a respeito da equação 1: 

 

 
Figura 2 – Fluxo de caixa de um projeto (Fonte: Bordeaux-Rego 2010) 

 

 

 

A decisão de investimento com este método é simples e consiste na segunda 

análise: 



18 

 

Ø VPL < 0 à O projeto é rejeitado. 

Ø VPL = 0 à O projeto não gera lucro ou prejuízo. 

Ø VPL > 0 à O projeto é aceito. 

 

Caso o VPL seja positivo pode-se verificar que o capital foi recuperado e a 

remuneração obtida, a partir do projeto, supera a taxa de atratividade definida pela 

empresa, ou seja, caso seja escolhido investir este valor em um fundo menos arriscado 

a taxa desejada de retorno é “j”. 

Utilizando e complementando o exemplo 1 pode-se acompanhar o cálculo do 

VPL considerando uma taxa de atratividade de 10% ao ano. através da tabela 2. 

 

Tabela 2 – Exemplo de projeção de caixa para análise de VPL (Fonte: Bordeaux-Rego 2010) 
Ano 0 1 2 3 4 5 6 
Fluxo de caixa (400.000) 80.000 90.000 120.000 130.000 100.000 70.000 
Valor Presente (400.000) 72.727 74.380 90.158 88.792 62.092 39.513 
Valor Acumulado (400.000) (327.273) (252.893) (162.735) (73943) (11.851) 27662 

 

A coluna do valor presente é obtida subtraindo a taxa de atratividade do valor 

obtido no ano e o valor acumulado no ano menos a soma dos valores presentes 

anteriores é o próprio VPL, pois consiste no valor atualizado para a data zero. 

 

2.3 Taxa Interna de Retorno (TIR) 
 

Ainda segundo BORDEAUX-RÊGO (2010), a TIR tenta sintetizar todos os 

méritos do projeto em um único número e torna o VPL nulo. A equação da TIR é a 

seguinte: 

𝑇𝐼𝑅 =  
𝐹𝐶!

(1+ 𝑖)!

!

!!!

= 0 

 (2) 

A Figura 3 ilustra a obtenção do TIR a partir de um gráfico de VPL em função 

da taxa de desconto. 
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Figura 3 – TIR (Fonte: Bordeaux-Rego 2010) 

 

Dessa forma, pode-se definir que o TIR, de maneira prática, é tornar o VPL zero 

na equação de cálculo (3) descrita a seguir. 

 

VPL =  −𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑜 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 +  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 1° 𝑎𝑛𝑜
(1 + 𝑖)!

+  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 2° 𝑎𝑛𝑜
(1 + 𝑖)!

+  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 3° 𝑎𝑛𝑜
(1 + 𝑖)!

+  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 4° 𝑎𝑛𝑜
(1 + 𝑖)!

 

Tornando VPL = 0 temos: 

 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑜 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 1° 𝑎𝑛𝑜
(1 + 𝑖)!

+  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 2° 𝑎𝑛𝑜
(1 + 𝑖)!

+  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 3° 𝑎𝑛𝑜
(1 + 𝑖)!

+  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 4° 𝑎𝑛𝑜
(1 + 𝑖)!

 

 

10.000 =  
2.000
(1 + 𝑖)!

+  
2.500
(1 + 𝑖)!

+  
3.000
(1 + 𝑖)!

+  
3.500
(1 + 𝑖)!

 

 (3) 

Isolando a variável 𝒊 tem-se a taxa interna de retorno do projeto considerando 

os períodos de execução ou o período esperado para o retorno do projeto, neste caso 

pode-se determinar como período de corte o prazo de payback.  

Com base nessa taxa, o projeto pode ser comparado com a Taxa Mínima de 

Atratividade (TMA), definida pela instituição e que definirá se o projeto é viável ou não. 
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3 GERENCIAMENTO DE PORTFÓLIO DE PROJETOS 
 

Este trabalho tem como base de conhecimentos as áreas de Portfólio, Projetos 

e Programa apresentados pelo PMI (Instituto de Gerenciamento de Projetos). Dessa 

forma, esta seção irá descrever cada um destes tópicos. 

 

3.1 Portfólio  
 

Segundo PMI (2006), um portfólio é uma coleção de projetos, conforme ilustra a 

Figura 4, programas e outros trabalhos e que são agrupados para facilitar a gestão 

direcionada para os objetivos estratégicos de negócios. Ainda segundo PMI (2006), os 

componentes de um portfólio possuem características quantificáveis que permitem a 

classificação, seleção e priorização.   

  

Figura 4 – Exemplo de Portfólio. (Fonte: PMI (2006)) 
 

3.2 Gerenciamento de Portfólio  
 

 
Gerenciamento de Portfólio é a gestão centralizada de uma ou mais propostas, 

o que inclui a identificação, priorização, autorização, gerenciamento e controle de 

projetos, programas e outros trabalhos relacionados, para atingir os objetivos 

estratégicos de negócios específicos. O foco desta gestão é a priorização mais 
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assertiva possível para a gestão do projeto realizá-lo com o maior alinhamento possível 

com a estratégia da organização, diz PMI (2006). 

Considerando essa definição do PMI (2006), e analisando a Figura 5 que 

apresenta o contexto dentro da organização onde o Gerenciamento de Portfólio está 

inserido, pode-se averiguar que os dados do topo da pirâmide, Missão, Visão, Objetivos 

e Estratégia organizacional guiam todos os demais elementos da pirâmide e o 

Gerenciamento de Portfólio cria o elo entre o topo e a base, que deverá conduzir 

projetos alinhados com o topo. 

 

Figura 5 – Contexto Organizacional do Gerenciamento de Portfólio. (Fonte: PMI (2006)) 
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3.3 Priorização de Projetos  
 

Segundo Ricardo Vargas (2010), um dos principais desafios das organizações 

está na sua capacidade de fazer escolhas assertivas e consistentes de modo alinhado 

com seu direcionamento estratégico. E não obstante a isso, temos outro grande desafio 

intelectual, vinculado a este, que é a tomada de decisão assertiva, dada uma situação 

específica. Com a dinâmica do ambiente mudando constantemente, fazer as escolhas 

certas com base em critérios adequados e alinhados, torna-se um fator crítico de 

sucesso ou até mesmo de sobrevivência organizacional.  

De modo simplificado, a priorização dos projetos em um portfólio nada mais é 

do que uma ordenação baseada em uma relação entre os custos e os benefícios de 

cada projeto. Os projetos com maior prioridade serão aqueles em que os benefícios 

crescem em relação aos custos. Essa referência a custo/benefício não considera 

critérios exclusivamente financeiros, tais como a taxa financeira ou a análise de 

custo/benefício, mas sim ao conceito amplo dos ganhos e dos esforços requeridos para 

realizar cada projeto.  

Uma vez que as organizações estão inseridas em um contexto complexo, 

variável e muitas vezes caótico, o desafio da definição anteriormente apresentada está 

exatamente em determinar o que é custo e o que é benefício para uma determinada 

organização.  

O PMI, no seu padrão para o gerenciamento de portfólio PMI (2006), afirma que 

o escopo de um portfólio de projetos é alinhado com as metas estratégicas da 

organização. Essas metas, por sua vez, estão alinhadas a cenários de negócio 

diferentes para cada organização. Com isso, não existe um modelo perfeito que cubra 

os critérios corretos a serem utilizados por todo e qualquer tipo de organização na 

priorização e seleção de projetos.  

O processo de seleção dos critérios para a tomada de decisão leva em 

consideração os valores, bases técnicas e as preferências dos tomadores de decisão. 
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3.4 Tomada de Decisão 
 

Segundo Padovani (2007), o processo de tomada de decisão passa por alguns 

estágios a saber: 

● Identificação do problema, escolha e estruturação do modelo de decisão; 

● Avaliação das probabilidades e das magnitudes envolvidas; 

● Uso de um critério de decisão para modelar o processo de seleção de 

alternativas; 

● Análise de sensibilidade, para determinar a consistência das soluções; 

● Implementação da estratégia preferida ou escolhida hierarquicamente. 

A autora menciona ainda quatro dificuldades para a tomada de decisão:  

● Complexidade do problema;  

● Informações imprecisas ou incertas; 

● Vários objetivos para um único problema; 

● Conclusões diferentes.  

Todos estes complicadores sendo, sistematicamente, aplicados a mudanças 

constantes dos dados. A Figura 6 apresenta um diagrama, citado por Padovani, para 

sistematizar o processo de tomada de decisão. 

 
Figura 6 – Diagrama de processo de decisão (Fonte: Padovani (2007)) 
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4 AHP - Analytic Hierarchy Process 
 

Podem-se considerar diferentes etapas da seleção de portfólio de projetos, 

definidas por Gomede e Miranda (2014), têm-se uma estrutura de decisão de duas 

fases. Esta estrutura objetiva a geração de um conjunto de soluções ótimas e a partir 

deste conjunto selecionar um ou mais projetos, através de um método estruturado. A 

Figura 7 mostra esta abordagem multicritério composta de duas fases. A primeira fase 

(busca) utiliza o algoritmo NSGA-II com as funções objetivo e restrições, para gerar um 

conjunto de soluções ótimas. Na segunda fase, uma estrutura hierárquica é utilizada 

para selecionar uma única solução (decisão), considerando-se um conjunto de critérios 

previamente estruturados. 

 
Figura 7 – A estrutura da abordagem multicritério composta de duas fases. (Fonte: Gomede e Miranda (2014)) 

 

A primeira fase utiliza somente informações quantitativas, para excluir as 

soluções não desejadas para este conjunto restrito e construir a combinação de 

projetos que resulte no menor risco. A segunda fase faz uso de informações 

qualitativas, sendo que estas são transformadas em ponderações numéricas e poderão 

possuir uma variabilidade maior, dependendo da(s) preferência(s) do(s) decisor(es).  

Para a escolha do conjunto ideal de projetos, dado o portfólio previamente 

selecionado, poderão ser utilizados informações de maior nível de abstração, ou seja, 

critérios qualitativos que têm relevância para a organização e para a atual circunstância 
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sócioeconômica (cenário) vivida pela mesma. Estes critérios poderão variar conforme a 

necessidade do(s) decisor(es) e servir de base para a criação de uma estrutura 

hierarquizada de critérios, segundo Gomede e Miranda (2014). Esta segunda etapa foi 

o foco deste trabalho e será detalhada na próxima seção.  

 

 

4.1 Seleção do Método AHP 
 

Segundo PAES (2016) muitas situações de tomada de decisão, em um 

ambiente competitivo como as organizações o são, envolvem a seleção de opções ou 

combinações de opções para alcançar os objetivos da empresa ou solucionar um 

grande problema. Porém, os decisores, podem possuir pontos de vista conflitantes e 

diferentes juízo de valores sobre cada uma das opções propostas. Torna-se necessário, 

portanto, que estas diversidades sejam integradas. 

O método AHP (Processo de Análise Hierárquica) foi desenvolvido na década 

de 70 por Thomas L. Saaty com o objetivo de apoiar decisões que possuem múltiplos 

critérios de escolha. A técnica baseia-se na tomada de decisões através da análise dos 

critérios de comparação em pares, refletindo o método natural de pensamento da 

mente humana. O problema vai sendo estratificado em camadas, níveis hierárquicos, e 

a análise é feita em pares segundo estes níveis, agrupando os critérios segundo as 

propriedades comuns. A Metodologia propõe que o problema a ser resolvido seja 

estruturado em partes ou níveis hierárquicos, para facilidade de visualização e 

compreensão (SAATY, 1991).  

Segundo Saaty (1980), “esta teoria tem suas origens no outono de 1971, 

quando ele estava trabalhando no planejamento para o Departamento de Defesa 

Americano. Sua adolescência ocorreu em 1972, num estudo para o racionamento de 

energia para indústrias. A origem da escala que relaciona opiniões a números, remonta 

aos graves acontecimentos de junho/julho de 1972, no Cairo, enquanto ele analisava a 

situação econômica, política e militar do Egito. A maturidade da teoria surgiu com o 

Estudo dos Transportes do Sudão, em 1973, que ele dirigia. Seu enriquecimento teórico 

veio ocorrendo durante um longo caminho, intensificando-se entre 1974 e 1978. Suas 
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aplicações até agora foram variadas e bem sucedidas”. 

Atualmente a metodologia está estruturada em alguns softwares para auxílio à 

tomada de decisão como o Decision Lens®, Super Decisions, PriEst entre outros. Sua 

aplicação vai da alocação de recursos passando por avaliação de funcionários, 

estratégia de marketing, decisões em grupo, gestão de conflitos, análise 

custo/benefício, formulação e avaliação de políticas, seleção de fornecedores, análise 

de crédito, priorização de portfólio entre outros. Órgãos privados e governamentais são 

usuários desta metodologia no Brasil e no exterior.  

Segundo Padovani (2007) é necessário que sejam executados seis passos para 

a correta aplicação deste método, sendo: 

● Definição do problema, objetivo, alternativas de solução e critérios (e/ou 

subcritérios), pelos quais as alternativas de solução serão avaliadas.  

● Organização das definições anteriores em uma hierarquia, onde o primeiro 

nível é composto pelo objetivo, o segundo pelos critérios, o terceiro e outros 

por subcritérios, sendo o último nível o das alternativas de solução.  

● O terceiro passo é comparar cada elemento do mesmo nível entre si, tendo 

em vista o nível superior. Por exemplo, os critérios que compõem o segundo 

nível deverão ser comparados entre si, estabelecendo importâncias relativas 

com relação ao alcance do nível imediatamente superior. 

● O quarto passo consiste na determinação dos vetores de priorização de 

cada nível.  

● O último passo refere-se a obtenção do vetor de priorização das alternativas 

de solução. Este vetor informará qual a alternativa é preferível. 

● A conclusão indica a decisão a tomar dada pela classificação das 

alternativas de forma hierárquica. 

 

Avaliando a Figura 8 e com base em Padovani (2007), para atingir o objetivo 

alguns critérios serão avaliados. Estes, por sua vez, podem ser formados por 

subcritérios. Por exemplo, tendo como objetivo a compra de um carro, deve-se avaliar 

diferentes alternativas. A escolha poderá ser feita comparando-as com base em 

critérios que consideramos importantes como, por exemplo, potência, preço, espaço 
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interno e tamanho do bagageiro. Um subcritério derivado do preço pode ser capacidade 

de revenda e a valorização após usado. No contexto deste tipo de problema a questão 

central, em termos da hierarquia ou, estrutura de decisão, é determinar com que peso 

os fatores ou critérios individuais do nível mais baixo da hierarquia influenciam o 

objetivo geral. Nas próximas seções iremos avaliar como construir cada etapa do 

processo da AHP. 

 

 

 
Figura 8 – Exemplo de Estrutura Hierárquica em dois níveis: critérios e alternativas. (Fonte: PAES (2016)) 

 

 
 

4.1.1 Definição das Variáveis 

 

A utilização do método se inicia pela escolha do objetivo ou problema que a 

organização deseja resolver ou alcançar. No caso do presente trabalho o objetivo foi a 

priorização dos projetos cuja equipe de desenvolvimento poderá desenvolver dentro de 

um Ciclo de Implementação (CI). A duração do ciclo pode variar para cada organização 

e a quantidade de projetos que poderão ser conduzidos irá variar conforme o tamanho 

da equipe e as exigências dos projetos dentro do portfólio. 
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Além disso, mesmo que a duração de um projeto possa extrapolar a duração de 

um CI, o mesmo poderá ser priorizado pois entrará no desenvolvimento e alocará 

recursos para outros CI`s. Exemplo: A organização X  definiu como duração do CI 2 

meses e possui uma equipe de 30 colaboradores sendo eles 3 líderes de projeto, 6 

analistas de sistema, 12 programadores, 3 analistas de teste e 6 testadores. Sendo 

assim, pode-se ter, no máximo 3 projetos com as seguintes características: 

 

● Projeto A: 1 líder de projeto, 2 Analistas de sistema, 5 programadores e 2 

teste. Tempo estimado de duração: 2 meses; 

● Projeto B: 1 líder de projeto, 1 Analistas de sistema, 2 programadores e 1 

teste. Tempo estimado de duração: 1 mês e 15 dias; 

● Projeto C: 1 líder de projeto, 3 Analistas de sistema, 5 programadores, 1 

Analista de teste e 3 teste. Tempo estimado de duração: 3 meses; 

 

Neste exemplo ainda pode-se verificar uma sobra de recursos, pois 2 analistas 

de teste não estariam alocados em nenhum projeto e o projeto B poderá liberar 

recursos no final do CI. Desta forma, os recursos não utilizados deveriam ser 

aproveitados para garantir a entrega do projeto C. Independentemente destas 

considerações que os tomadores de decisão poderiam realizar, o método AHP poderia 

apresentar o projeto C como mais prioritário que outros avaliados no portfólio e assim 

ser encaixado em dois CI`s. 

Outra variável a ser discutida é o critério. Dentro desta variável o método 

permite o mesmo grau de importância para variáveis quantitativas e qualitativas. Na 

verdade, permite ao tomador de decisão, dar a importância adequada a cada critério, 

independente se este seja qualitativo ou quantitativo. Segundo Padovani (2007) A 

determinação das prioridades dos fatores mais baixos, com relação ao objetivo, podem 

ser simplificados em um problemas de prioridade. Cada um desses problemas de 

prioridade podem ser resolvidos através de uma sequência de comparações por pares. 

Dessa forma, segundo este autor, essas comparações representam o ingrediente 

central da metodologia AHP.  

Conforme Vargas (2015) a decisão tem como base os valores e as preferências 
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dos tomadores de decisão. Uma série de critérios ou objetivos específicos podem ser 

empregados na priorização dos projetos e na determinação do real significado da 

relação de custo/benefício. Entre elas pode-se destacar: 

 

Financeiros – Conjunto de critérios que visam determinar os benefícios 

financeiros do projeto para a organização. Estão vinculados a custos, produtividade e 

lucros. Temos como exemplos:  

• Retorno do Investimento (ROI) – É a margem de lucro percentual do projeto. 

Permite comparar retorno financeiro de projetos com diferentes investimentos e 

margens de lucro.  

• Lucro (em moeda) – O valor (em moeda) do lucro financeiro proporcionado 

pelo projeto. Um projeto pode ter um menor ROI mas um lucro nominal maior.  

• Valor Presente Líquido (VPL) – É a diferença entre os ganhos e os gastos do 

projeto, imaginando que toda a receita e toda a despesa será realizada na data atual. 

Para isso é preciso trazer todos os valores futuros para a data presente utilizando uma 

taxa de juros determinada. Permite avaliar e comparar projetos que tenham despesas e 

receitas futuras em períodos de tempo diferentes.  

• Período de Retorno (Payback) – É o período de tempo necessário para 

recuperar todos os investimentos originais do projeto.  

Destes indicadores, pretende-se utilizar como foco comparativo deste trabalho 

os indicadores VPL e PayBack e juntamente com eles o TIR, já apresentado em 

capítulo anterior. 

 

Estratégicos – Ainda segundo Vargas, este agrupamento de critérios se 

relaciona aos objetivos estratégicos da organização. Estes são determinados através 

de mecanismos de desdobramento da estratégia, tais como o Balanced ScoreCard 

(BSC). Cada organização monta seus próprios critérios estratégicos e assim,  gera 

priorizações diferentes. Dentro deste contexto pode-se citar os seguintes critérios: 

aumentar a competitividade no mercado internacional, otimizar os processos internos, 

reduzir custos em comparação a competidores, melhorar a reputação dos produtos e 

serviços, diminuir o absenteísmo entre outros. 
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Riscos (Ameaças) – Determina o nível de risco que a organização corre ao 

realizar o projeto. O critério de avaliação de riscos baseados em ameaças pode ser 

ampliado para incluir as oportunidades. No entanto, muitas vezes a avaliação das 

oportunidades trazidas pelo projeto já estão cobertas e são tratadas pelos critérios 

estratégicos, anteriormente citados Vargas (2010).  

 

Urgência – Determina o nível de urgência do projeto. Projetos urgentes 

requerem ação e decisão imediata e têm maior prioridade do que projetos não 

urgentes. Esta característica representa um critério muito importante para projetos de TI 

com foco em ERP (Enterprise Resource Planning) que representa um sistema de 

informação que integra todos os dados e processos de uma organização. Os projetos 

focados no ERP da organização estão diretamente vinculados a estratégias do core 

business (parte central do negócio da organização) da empresa, e assim devem ser 

atendidas o mais rápido possível para atender ao Timing do negócio (momento 

adequado de demanda, economia e inovação do mercado). 

 

Comprometimento das Partes Interessadas – Conjunto de critérios que 

avalia o grau de comprometimento das partes interessadas com o projeto. Quanto mais 

alto é o comprometimento com o projeto, mais prioritário o projeto se torna. O 

comprometimento pode ser avaliado de modo amplo, em que todas as partes 

interessadas são consideradas como um único grupo, ou pode ser desmembrado nos 

diferentes interessados, como:  

• Comprometimento do cliente  

• Comprometimento da comunidade  

• Comprometimento da organização  

• Comprometimento dos órgãos reguladores  

• Comprometimento da equipe do projeto  

• Comprometimento do gerente do projeto  

 

Conhecimento Técnico – Avalia o conhecimento técnico necessário para se 

realizar o projeto. Quanto maior é o conhecimento técnico disponível, maior será a 
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facilidade de se realizar determinado projeto e, consequentemente, menor será o 

“custo” de sua realização. É importante ressaltar que, caso exista a necessidade de se 

estabelecer um critério ou objetivo relacionado ao processo de aprendizado e 

desenvolvimento de novos conhecimentos organizacionais, esses critérios precisam 

estar associados ao conjunto de critérios estratégicos e não ao conhecimento técnico. 

A última variável a ser discutida nesta seção é a alternativa de solução. Este 

trecho define as possibilidades que poderão ser assumidas após o método AHP ser 

aplicada. 

 

4.1.2 Hierarquia da AHP 

 

A comparação entre dois elementos utilizando o AHP pode ser realizada de 

diferentes formas (Vargas, 2010). No entanto, a escala de relativa importância entre 

duas alternativas proposta por Saaty (SAATY, 2005) é a mais amplamente utilizada. 

Atribuindo valores que variam entre 1 a 9, a escala determina a importância relativa de 

uma alternativa com relação a outra, conforme apresentado na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Escala de Relativa importância de Saaty. (Fonte: Saaty (2008)) 
ESCALA AVALIAÇÃO NUMÉRICA RECÍPROCO 

Extremamente preferido  9 1/9 

Muito forte a extremo 8 1/8 

Muito fortemente preferido 7 1/7 
Forte a muito forte 6 1/6 

Fortemente preferido 5 1/5 
Moderado a forte 4 1/4 

Moderadamente preferido 3 1/3 
Igual a moderado 2 1/2 

Igualmente preferido 1 1 

 

Usualmente procura-se utilizar os números ímpares da tabela para assegurar 

razoável distinção entre os pontos da medição. O uso dos números pares só deve ser 
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adotado quando existir a necessidade de negociação entre os avaliadores e quando o 

consenso natural não for obtido, gerando a necessidade de determinação de um ponto 

médio como solução negociada Saaty (1987). A partir da escala de Saaty, é construída 

uma matriz de comparação (Tabela 4). 

 

 

Tabela 4 – Matriz comparativa (supondo que critério 1 domina o critério 2). (Fonte: O Autor) 
 Critério 1 Critério 2 

Critério 1 1 Avaliação Numérica 

Critério 2 Avaliação Numérica (Recíproco) 1 

 

4.1.3 Comparação entre critérios 

 

Visando exemplificar os cálculos de AHP na priorização de projetos, optou-se 

por desenvolver um modelo de decisão baseado em um estudo de caso realizado em 

uma empresa da área de metal mecânica focada em fabricação de máquinas de lavar 

industrial. Na medida em que os cálculos são desenvolvidos, os conceitos sobre os 

termos e as abordagens do AHP serão discutidos e avaliados. 

O primeiro passo da construção do AHP está na determinação dos critérios que 

serão utilizados. Como já discutido anteriormente, cada organização desenvolve e 

estrutura seu próprio conjunto de critérios, que, por sua vez, estarão alinhados aos seus 

objetivos estratégicos organizacionais. No caso da empresa usada como estudo de 

caso, foram estudados com a área financeira, a área comercial e os sócios os critérios a 

serem utilizados e determinou-se o seguinte conjunto de 6 critérios divididos em 3  

grupos, conforme a hierarquia apresentada na Figura 9. 
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Figura 9 – Hierarquia de critérios da empresa estudada. (Fonte: O autor) 

 

A partir da montagem da hierarquia, os critérios precisam ser avaliados dois a 

dois, visando determinar a importância relativa entre eles e seu peso relativo na meta 

global. A avaliação se inicia pela determinação do peso relativo dos grupos de critérios 

iniciais (Figura 10). A Tabela 5 apresenta os dados de peso relativo entre os critérios 

determinados pelos tomadores de decisão. 

 

 
Figura 10 – Grupo inicial de critérios da empresa estudada. (Fonte: O autor) 

 
Tabela 5 – Matriz comparativa do grupo de critérios da empresa estudada. (Fonte: O Autor) 

 Financeiro Estratégico Outros 

Financeiro 1 3 7 

Estratégico 1/3 1 5 

Outros 1/7 1/5 1 

Meta: Priorização de 
Projetos

Financeiro
Lucro

Payback

Estratégico
MERCOSUL

Otimização de processos internos

Outros
Urgência

Conhecimentos técnicos

Meta: Priorização de 
Projetos

Financeiro

Estratégico

Outros
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Para interpretar e dar os pesos relativos a cada critério, é necessário normalizar 

a matriz comparativa anterior. A normalização é feita pela divisão entre cada valor da 

planilha com o total de cada coluna (Tabela 6). 

 

Tabela 6 – Matriz comparativa normalizada do grupo de critérios. (Fonte: O Autor) 
 Financeiro Estratégico Outros 

Financeiro 1 3 7 

Estratégico 1/3 1 5 

Outros 1/7 1/5 1 

Total (Soma) 1.47 4.2 13.00 

 Resultados   

Financeiro 0.68 0.71 0.54 

Estratégico 0.22 0.24 0.38 

Outros 0.10 0.05 0.08 

 

A determinação da contribuição de cada critério na meta organizacional é 

calculada a partir do vetor de prioridade ou autovetor. O autovetor apresenta os pesos 

relativos entre os critérios sendo obtido de modo aproximado através da média 

aritmética dos valores de cada um dos critérios, conforme apresentado na Tabela 7. 

Observa-se que o somatório dos valores do vetor sempre totaliza 1 (um). 

 

Tabela 7 – Cálculo do autovetor. (Fonte: O Autor) 
 Cálculo Autovetor 

Financeiro [0.68+0.71+0.54]/3 0.6433 (64,33%) 

Estratégico [0.22+0.24+0.38]/3 0.28 (28%) 

Outros [0.1+0.05+0.08]/3 0.076 (7,6%) 

 

O cálculo do autovetor foi realizado de forma aproximada na tabela 7. O valor 

exato é determinado apenas em casos específicos. A maioria dos casos práticos utiliza 

essa aproximação visando simplificar o processo de cálculo, uma vez que a diferença 

entre o valor real e o valor aproximado é inferior a 10% segundo Kostlan (1991). 
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Os valores encontrados para o autovetor tem significado físico direto no AHP. 

Ele determina a participação ou o peso daquele critério no resultado total da meta. No 

caso da empresa estudada, os critérios financeiros têm um peso de 64,33% da meta 

total. Uma avaliação positiva nesse fator contribui aproximadamente 9 vezes mais do 

que uma avaliação positiva no critério Outros que representa 7,6% da meta total (este 

critério envolve a urgência e os riscos de não possuir os conhecimentos técnicos 

necessários para a conclusão do projeto). 

O próximo passo do processo é verificar a inconsistência dos dados. A 

verificação visa captar se os tomadores de decisão foram consistentes nas suas 

opiniões para a tomada de decisão. (TEKNOMO, 2006). Ou seja, caso os tomadores de 

decisão afirmarem que critérios Estratégicos são mais importantes do que critérios 

Financeiros e que critérios Financeiros são mais importantes do que os critérios Outros, 

seria uma inconsistência na tomada de decisão se eles afirmarem que os critérios 

Outros é mais importante do que os critérios Estratégicos (se A > B e B > C seria 

inconsistente afirmar que A < C). 

O índice de inconsistência tem como base o número principal do autovetor. Ele 

é calculado através do somatório do produto de cada elemento do autovetor (Tabela 7) 

pelo total da respectiva coluna da matriz comparativa original (Tabela 5). A Tabela 8 

apresenta o cálculo do número principal do autovetor (λMax). 

 

Tabela 8 – Cálculo do número principal do autovetor. (Fonte: O Autor) 
 Financeiro Estratégico Outros 

Autovetor 0.6433 0.28 0.076 

Total (Soma) 1.47 4.2 13.00 

Valor Principal do 

Autovetor (λMax) 
[(0.076x13)+(0.28x4.2)+(0.6433x1.47)] = 

3,109 

 

Segundo Saaty (2008), o cálculo do índice de consistência  é dado pela 

equação 4: 

𝐶𝐼 =  
λ!"# − 𝑛
𝑛 − 1  

(4) 
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em que CI é o índice de consistência e n é o número de critérios avaliados. Para o caso 

da empresa estudada, o índice de consistência (CI) é 

 
3.109− 3
3− 1 = 0.0548 

 

Visando verificar se o valor encontrado do índice de consistência (CI) é adequado,  

Saaty (SAATY, 2005) propôs o que foi chamado de taxa de consistência (CR). Ela é   

determinada pela razão entre o valor do índice de consistência (CI) e o índice de 

consistência aleatória (RI), conforme equação 5. A matriz será considerada consistente 

se a razão for menor que 10%. 

𝐶𝑅 =  
𝐶𝐼
𝑅𝐼 < 0.1 ∼ 10% 

(5) 

O valor de RI é fixo e tem como base o número de critérios avaliados, conforme 

a Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Tabela de Índices de consistência aleatória (RI). (Fonte: Saaty (2008)) 
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RI 0 0 0.58 0.9 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 

 

Para o caso estudado, a taxa de consistência (CR) para a matriz do grupo inicial de 

critérios é 

 

𝐶𝑅 =  
0.0548
0.58 = 0.0945 = 9,45% 

Como esse valor é menor que 10%, a matriz pode ser considerada consistente. Com 

isso os resultados de critérios de prioridade para o primeiro nível podem ser observados 

no Gráfico 1.  
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Gráfico 1 – Resultados da matriz comparativa de critérios para os grupos de critérios da 
empresa estudada. (Fonte: O autor) 
 

Por este gráfico e pelos valores do autovetor apresentados, evidencia-se que 

entre os critérios de primeiro nível, da empresa estudada, os critérios Estratégicos têm 

64,3% de contribuição na meta, ou seja, o grupo que mais gera influência para a meta 

da organização, enquanto que o critério Outros contribui com 7,6%, portanto, o grupo 

de critério que menos influenciam na meta. 

Até este momento, fez-se a análise de comparação entre critérios dois a dois 

para a categoria de critérios de primeiro nível, esta estratégia foi adotada para 

minimizar o impacto de comparações entre muitos critérios. Desta forma, torna-se 

menos complexo fazer as comparações.  

As análises para os critérios de 2° nível, que são realmente os critérios 

escolhidos pelos tomadores de decisão, serão analisados entre os critérios do próprio 

subgrupo, isso somente é possível pois os critérios foram classificados e subdivididos. 

 

 

 

 

 

64,3%

28,0%

7,6%
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Estratégicos
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4.1.4 Comparação entre subníveis de critérios 

 

As Tabelas 10, 11 e 12 mostram as matrizes comparativas de critérios já com 

as comparações par a par realizadas pelos tomadores de decisão: 

 

Tabela 10 – Matriz comparativa de critérios Financeiros. (Fonte: O Autor) 
 Lucro Payback 

Lucro 1 1/7 

Payback 7 1 

Total (Soma) 8 1.14 

 Resultados  

Lucro 1/8=0.125 0.14/1.14=0.122 

Payback 7/8=0.875 1/1.14=0.877 

 

 Cálculo Autovetor 

Lucro [0.125+0.122]/2 0.123 (12,4%) 

Payback [0.875+0.877]/2 0.876 (87,6%) 

 

 

Tabela 11 – Matriz comparativa de critérios Estratégicos. (Fonte: O Autor) 
 MERCOSUL Otimização de processos 

internos 

MERCOSUL 1 5 

Otimização de 
processos internos 

1/5 1 

Total (Soma) 1.20 6 

 Resultados  

MERCOSUL 1/1.20=0.83 0.83 

Otimização de 
processos internos 

0.20/1.20=0.166 0.166 
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 Autovetor 

MERCOSUL 0.83 (83%) 

Otimização de 

processos internos 

0.166 (16,6%) 

 

 

 

 

Tabela 12 – Matriz comparativa de critérios Outros. (Fonte: O Autor) 
 Urgência Conhecimentos 

técnicos 

Urgência 1 1/9 

Conhecimentos técnicos 9 1 

Total (Soma) 10 1.11 

 Resultados  

Urgência 1/10=0.1 0.1 

Conhecimentos técnicos 9/10=0.9 0.90 

 

Os gráficos 2, 3 e 4 mostram os resultados de prioridade para os subcritérios de 

cada um dos grupos de critérios e os seus respectivos índices de inconsistência (CR). 

Observa-se que nenhum dos critérios apresenta inconsistência acima do tolerável. 

 

 

 Cálculo Autovetor 

Urgência [0.1+0.1]/2 0.10 (10%) 

Conhecimentos técnicos [0.9+0.9]/2 0.90 (90%) 
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Gráfico 2 – Resultados da matriz comparativa de critérios para o subgrupo Financeiro. 
(Fonte: O autor) 
 

 

 
Gráfico 3 – Resultados da matriz comparativa de critérios para o subgrupo Estratégico. 
(Fonte: O autor) 
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Gráfico 4 – Resultados da matriz comparativa de critérios para o subgrupo Outros. (Fonte: 
O autor) 
 

 

 

A prioridade global de cada um dos critérios é determinada através da 

multiplicação de cada prioridade do primeiro nível por sua respectiva no segundo nível. 

Os resultados são apresentados na hierarquia da Figura 11. Observa-se também que a 

soma dos pesos dos 6 fatores totaliza 1. 
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Figura 11 – Hierarquia de critérios com as prioridades globais de cada um dos critérios. (Fonte: O autor) 

 

 

4.1.5 Avaliação dos projetos candidatos do portfólio 

 

 Com a árvore de decisão estruturada e as prioridades dos critérios 

estabelecidas, é possível determinar como cada um dos projetos candidatos comporta-

se em relação aos critérios estabelecidos. Da mesma forma que foi realizada para a 

priorização dos critérios, os projetos candidatos são confrontados dois a dois dentro de 

cada um dos critérios estabelecidos. Na empresa estudada, foram identificados 6 

projetos diferentes que precisam ser priorizados e são identificados na tabela 13. 

 

 

 

Meta: 
Priorização 
de Projetos

Financeiro 
(28%)

Lucro (0,0124)

Payback (0,876)

Estratégico 
(64,3%)

MERCOSUL (0,83)

Otimização de processos 
internos (0,166)

Outros 
critérios 
(7,6%)

Urgência (0,10)

Conhecimentos técnicos 
(0,90)
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Tabela 13 – Lista de projetos do portfólio da empresa estudada (Fonte: O Autor) 
Ordem PORTFÓLIO DE PROJETOS 

1 Reaproveitamento de energia de motores em sistemas de  Lavadoras e Secadoras industriais 

2 Sistema de Troca de Calor 70% mais eficiente que o atualmente utilizado nas Secadoras Industriais 

3 Desenvolvimento de Software para Gestão de Produção de uma Lavanderia Industrial 

4 Desenvolvimento de CLP específico para Equipamento de Lavanderia Industrial 

5 Desenvolvimento de um Equipamento para Lavar, Centrifugar e Secar no formato Vending Machine 

6 Aquisição de um Robô de Solda para montagem de máquinas de lavar de 10Kg 

 

Para aplicar o AHP, os tomadores de decisão compararam os seis projetos em 

cada um dos seis critérios definidos. Os resultados estão evidenciados nas tabelas 14 a 

19: 

Tabela 14 – Matriz comparativa dos projetos no critério Lucro (Fonte: O Autor) 
LUCRO 

 Projeto 1 Projeto 2 Projeto 3 Projeto 4 Projeto 5 Projeto 6 

Projeto 1 1 3 1 3 3 1/5 
Projeto 2 1/3 1 1/5 1/3 5 7 
Projeto 3 1 5 1 3 5 7 
Projeto 4 1/3 3 1/3 1 5 5 
Projeto 5 1/3 1/5 1/5 1/5 1 3 
Projeto 6 5 1/7 1/7 1/5 1/3 1 
Total (Soma) 7.99 12.34 2.87 7.73 19.33 23.20 

Resultados 
Projeto 1 0.13 0.24 0.35 0.39 0.16 0.01 
Projeto 2 0.04 0.08 0.07 0.04 0.26 0.30 
Projeto 3 0.13 0.41 0.35 0.39 0.26 0.30 
Projeto 4 0.04 0.24 0.11 0.13 0.26 0.22 
Projeto 5 0.04 0.02 0.07 0.03 0.05 0.13 
Projeto 6 0.63 0.01 0.05 0.03 0.02 0.04 

 Cálculo Autovetor 
Projeto 1 1.28/6 0.21 (21%) 
Projeto 2 0.79/6 0.13 (13%) 
Projeto 3 1.84/6 0.31 (31%) 
Projeto 4 1/6 0.17 (17%) 
Projeto 5 0.34/6 0.06 (6%) 
Projeto 6 0.78/6 0.13 (13%) 
 



44 

 

Tabela 15 – Matriz comparativa dos projetos no critério Payback (Fonte: O Autor) 
PAYBACK 

 Projeto 1 Projeto 2 Projeto 3 Projeto 4 Projeto 5 Projeto 6 

Projeto 1 1 1/5 1/9 1/7 1 1 

Projeto 2 5 1 3 3 7 3 
Projeto 3 9 1/3 1 1 5 5 

Projeto 4 7 1/3 1 1 7 3 
Projeto 5 1 1/7 1/5 1/7 1 1/5 

Projeto 6 1 1/3 1/5 1/3 5 1 

Total (Soma) 24 2,33 5,51 5,61 26 13,20 

Resultados 
Projeto 1 0.04 0.09 0.02 0.03 0.04 0.08 
Projeto 2 0.21 0.43 0.54 0.53 0.27 0.23 

Projeto 3 0.29 0.14 0.18 0.18 0.19 0.38 
Projeto 4 0.29 0.14 0.18 0.18 0.27 0.23 

Projeto 5 0.04 0.06 0.04 0.02 0.04 0.02 

Projeto 6 0.04 0.14 0.04 0.06 0.19 0.08 

 Cálculo Autovetor 
Projeto 1 0,30/6 0,05 (5%) 
Projeto 2 2,21/6 0,37 (37%) 

Projeto 3 1,36/6 0,23 (23%) 

Projeto 4 1,29/6 0,22 (22%) 
Projeto 5 0,22/6 0,04 (4%) 

Projeto 6 0,55/6 0,09 (9%) 
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Tabela 16 – Matriz comparativa dos projetos no critério MERCOSUL (Fonte: O Autor) 
MERCOSUL 

 Projeto 1 Projeto 2 Projeto 3 Projeto 4 Projeto 5 Projeto 6 

Projeto 1 1 5 1/7 1/7 3 1 

Projeto 2 1/5 1 1/9 1/9 1 1/3 
Projeto 3 7 9 1 1 9 7 

Projeto 4 7 9 1 1 9 5 
Projeto 5 1/3 1 1/9 1/9 1 1/3 

Projeto 6 1 3 1/7 1/5 3 1 

Total (Soma) 16,53 37 2,50 2,56 26 14,66 

Resultados 
Projeto 1 0.06 0.14 0.06 0.05 0.12 0.07 
Projeto 2 0.01 0.03 0.04 0.04 0.04 0.02 

Projeto 3 0.42 0.24 0.40 0.39 0.35 0.48 
Projeto 4 0.42 0.24 0.40 0.39 0.35 0.34 

Projeto 5 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.02 

Projeto 6 0.06 0.08 0.06 0.08 0.12 0.07 

 Cálculo Autovetor 
Projeto 1 0,50/6 0,08 (8%) 
Projeto 2 0,18/6 0,03 (4%) 

Projeto 3 2,28/6 0,38 (38%) 

Projeto 4 2,14/6 0,36 (36%) 
Projeto 5 0,19/6 0,03 (3%) 

Projeto 6 0,47/6 0,08 (8%) 
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Tabela 17 – Matriz comparativa dos projetos no critério Otimização de processos internos (Fonte: 
O Autor) 

OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS INTERNOS 
 Projeto 1 Projeto 2 Projeto 3 Projeto 4 Projeto 5 Projeto 6 

Projeto 1 1 1/9 3 5 1/3 5 

Projeto 2 9 1 7 5 1 7 

Projeto 3 1/3 1/7 1 3 1/5 3 
Projeto 4 1/5 1/5 1/3 1 1/5 1 

Projeto 5 3 1 5 5 1 5 
Projeto 6 1/5 1/7 1/3 1 1/5 1 

Total (Soma) 13,73 2,59 16,66 20 2,93 22 

Resultados 
Projeto 1 0,073 0,043 0,180 0,250 0,114 0,227 
Projeto 2 0,655 0,385 0,420 0,250 0,341 0,318 
Projeto 3 0,024 0,055 0,060 0,150 0,068 0,136 
Projeto 4 0,015 0,077 0,020 0,050 0,068 0,045 
Projeto 5 0,218 0,385 0,300 0,250 0,341 0,227 
Projeto 6 0,015 0,055 0,020 0,050 0,068 0,045 

 Cálculo Autovetor 
Projeto 1 0,887/6 0,148	(15%) 
Projeto 2 2,370/6 0,395	(39%) 
Projeto 3 0,494/6 0,082	(8%)	
Projeto 4 0,275/6 0,046	(5%)	
Projeto 5 1,722/6 0,287	(29%)	
Projeto 6 0,253/6 0,042	(4%)	
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Tabela 18 – Matriz comparativa dos projetos no critério Urgência (Fonte: O Autor) 

URGÊNCIA 
 Projeto 1 Projeto2 Projeto 3 Projeto 4 Projeto 5 Projeto 6 

Projeto 1 1 1/3 7 5 1/3 1/5 
Projeto 2 3 1 7 5 1/3 1/3 
Projeto 3 1/7 1/7 1 1 1/7 1/5 
Projeto 4 1/5 1/5 1 1 1/7 1/5 
Projeto 5 3 3 7 7 1 5 
Projeto 6 5 3 5 5 1/5 1 

Total (Soma) 12,343 7,676 28,000 24,000 2,152 6,933 

Resultados 
Projeto 1 0,081 0,043 0,250 0,208 0,155 0,029 
Projeto 2 0,243 0,130 0,250 0,208 0,155 0,048 
Projeto 3 0,012 0,019 0,036 0,042 0,066 0,029 
Projeto 4 0,016 0,026 0,036 0,042 0,066 0,029 
Projeto 5 0,243 0,391 0,250 0,292 0,465 0,721 
Projeto 6 0,405 0,391 0,179 0,208 0,093 0,144 

 Cálculo Autovetor 
Projeto 1 0,766/6 0,128 (13%) 
Projeto 2 1,035/6 0,172 (17%) 
Projeto 3 0,203/6 0,034 (3%) 
Projeto 4 0,215/6 0,036 (4%) 
Projeto 5 2,361/6 0,394 (39%) 
Projeto 6 1,420/6 0,237 (24%) 
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Tabela 19 – Matriz comparativa dos projetos no critério Conhecimento técnico (Fonte: O Autor) 
CONHECIMENTO TÉCNICO 

 Projeto 1 Projeto2 Projeto 3 Projeto 4 Projeto 5 Projeto 6 

Projeto 1 1 1/9 1/3 1/9 1 1 
Projeto 2 9 1 9 1 3 5 
Projeto 3 3 1/9 1 1/5 1 1 
Projeto 4 9 1 5 1 5 7 
Projeto 5 1 1/3 1 1/5 1 1 
Projeto 6 1 1/5 1 1/7 1 1 

Total (Soma) 24,000 2,756 17,333 2,654 12,000 16,000 

Resultados 
Projeto 1 0,042 0,040 0,019 0,042 0,083 0,063 
Projeto 2 0,375 0,363 0,519 0,377 0,250 0,313 
Projeto 3 0,125 0,040 0,058 0,075 0,083 0,063 
Projeto 4 0,375 0,363 0,288 0,377 0,417 0,438 
Projeto 5 0,042 0,121 0,058 0,075 0,083 0,063 
Projeto 6 0,042 0,073 0,058 0,054 0,083 0,063 

 Cálculo Autovetor 
Projeto 1 0,289/6 0,048	(5%) 
Projeto 2 2,196/6 0,366	(37%) 
Projeto 3 0,444/6 0,074	(7%) 
Projeto 4 2,257/6 0,376	(38%) 
Projeto 5 0,442/6 0,074	(7%) 
Projeto 6 0,372/6 0,062 (6%) 
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Ao calcular todas as prioridades é possível determinar o peso relativo de cada 

um dos projetos em relação a cada um dos critérios, conforme apresentado nos 

Gráficos 5 a 10. 

 

 
Gráfico 5 – Resultados de prioridade para os projetos segundo o critério Lucro. (Fonte: O 
autor) 
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Gráfico 6 – Resultados de prioridade para os projetos segundo o critério Payback . (Fonte: 
O autor) 
 

 

 
Gráfico 7 – Resultados de prioridade para os projetos segundo o critério MERCOSUL. 
(Fonte: O autor) 
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Gráfico 8 – Resultados de prioridade para os projetos segundo o critério Otimização de 
processos internos. (Fonte: O autor) 
 
 

 
Gráfico 9 – Resultados de prioridade para os projetos segundo o critério Urgência. (Fonte: 
O autor) 
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Gráfico 10 – Resultados de prioridade para os projetos segundo o critério Conhecimento 
técnico. (Fonte: O autor) 
 

O cruzamento entre todas as avaliações dos projetos em todos os critérios 

determina a prioridade final de cada um dos projetos com relação à meta. O mecanismo 

de cálculo da prioridade final pode ser determinado pelo somatório dos produtos entre o 

peso de prioridade da alternativa e o peso do critério, (Vargas, 2015).  

Para apresentar o cálculo as Tabelas 20 a 25 demostram os valores para cada 

alternativa (projeto). 

Tabela 20 – Avaliação final da prioridade do projeto “Reaproveitamento de energia de motores 
em sistemas de  Lavadoras e Secadoras industriais” segundo os critérios escolhidos e ponderados 
para a empresa estudada (Fonte: O Autor) 

Critério Peso do Critério Peso da Alternativa Produto 

Lucro 0,003472 0,21 0,000729 
Payback 0,252 0,37 0,017277 
MERCOSUL 0,533 0,08 0,002324 
Otimização de processos Internos 0,1107 0,15 0,016605 
Urgência  0,0196 0,13 0,002548 
Conhecimentos Técnicos 0,0704 0,05 0,00352 
PRODUTO FINAL PARA ESTE PROJETO   7,30% 
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Tabela 21 – Avaliação final da prioridade do projeto “Sistema de Troca de Calor 70% mais 
eficiente que o atualmente utilizado nas Secadoras Industriais” segundo os critérios escolhidos e 
ponderados para a empresa estudada (Fonte: O Autor) 
 

Critério Peso do Critério Peso da Alternativa Produto 

Lucro 0,003472 0,13 0,004513 
Payback 0,252 0,23 0,05796 
MERCOSUL 0,533 0,03 0,01599 
Otimização de processos Internos 0,1107 0,39 0,043173 
Urgência  0,0196 0,17 0,003332 
Conhecimentos Técnicos 0,0704 0,37 0,026048 
PRODUTO FINAL PARA ESTE PROJETO   17,10% 
 
Tabela 22 – Avaliação final da prioridade do projeto “Desenvolvimento de Software para Gestão 
de Produção de uma Lavanderia Industrial” segundo os critérios escolhidos e ponderados para a 
empresa estudada (Fonte: O Autor) 

Critério Peso do Critério Peso da Alternativa Produto 

Lucro 0,003472 0,31 0,001076 
Payback 0,252 0,22 0,05544 
MERCOSUL 0,533 0,38 0,20254 
Otimização de processos Internos 0,1107 0,08 0,008856 
Urgência  0,0196 0,03 0,000588 
Conhecimentos Técnicos 0,0704 0,07 0,004928 
PRODUTO FINAL PARA ESTE PROJETO   29,34% 
 
Tabela 23 – Avaliação final da prioridade do projeto “Desenvolvimento de CLP específico para 
Equipamento de Lavanderia Industrial” segundo os critérios escolhidos e ponderados para a 
empresa estudada (Fonte: O Autor) 

Critério Peso do Critério Peso da Alternativa Produto 

Lucro 0,003472 0,17 0,000590 
Payback 0,252 0,04 0,01008 
MERCOSUL 0,533 0,36 0,19188 
Otimização de processos Internos 0,1107 0,05 0,005535 
Urgência  0,0196 0,04 0,000784 
Conhecimentos Técnicos 0,0704 0,38 0,026752 
PRODUTO FINAL PARA ESTE PROJETO   25,56% 
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Tabela 24 – Avaliação final da prioridade do projeto “Desenvolvimento de um Equipamento para 
Lavar, Centrifugar e Secar no formato Vending Machine” segundo os critérios escolhidos e 
ponderados para a empresa estudada (Fonte: O Autor) 

Critério Peso do Critério Peso da Alternativa Produto 

Lucro 0,003472 0,06 0,000208 
Payback 0,252 0,09 0,02268 
MERCOSUL 0,533 0,03 0,01599 
Otimização de processos Internos 0,1107 0,29 0,032103 
Urgência  0,0196 0,39 0,007644 
Conhecimentos Técnicos 0,0704 0,07 0,004928 
PRODUTO FINAL PARA ESTE PROJETO   10,35% 
 
Tabela 25 – Avaliação final da prioridade do projeto “Aquisição de um Robô de Solda para 
montagem de máquinas de lavar de 10Kg” segundo os critérios escolhidos e ponderados para a 
empresa estudada (Fonte: O Autor) 

Critério Peso do Critério Peso da Alternativa Produto 

Lucro 0,003472 0,13 0,000451 
Payback 0,252 0,05 0,0126 
MERCOSUL 0,533 0,08 0,04264 
Otimização de processos Internos 0,1107 0,05 0,005535 
Urgência  0,0196 0,24 0,004704 
Conhecimentos Técnicos 0,0704 0,06 0,004224 
PRODUTO FINAL PARA ESTE PROJETO   10,01% 
 

 

Através do Gráfico 11 identifica-se que a primeira escolha, considerando a 

técnica da AHP, seria o projeto “Desenvolvimento de Software para Gestão de 

Produção de uma Lavanderia Industrial”. Caso a empresa tenha recursos para outros 

projetos em paralelo, poderiam ser implementados no mesmo ciclo de 

desenvolvimento, ou na sequência, os projetos mais bem pontuados seriam 

“Desenvolvimento de CLP específico para Equipamento de Lavanderia Industrial“. 

Desta forma, utilizou-se do estudo de caso para apresentar a dinâmica do método AHP 

usando a estratégia de autovetor para definição dos pesos de cada critério. 

 

 



55 

 

 
Gráfico 11 – Síntese do processo de escolhe na empresa estudada. (Fonte: O autor) 
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5 Framework DICE 
 

Além de metodologias multicritério, pode-se adotar outros procedimentos para 

auxiliar na tomada de decisão. O framework DICE é uma destas ferramentas, 

desenvolvida por Perry Keenan e Kathleen Conlon Sirkin et al. (2005). Ele foi 

originalmente publicado no artigo da Harvard Business Review (HBR). 

A pontuação DICE é um indicador que determina o sucesso provável de um 

projeto com base em medidas objetivas. Ele permite uma consistência na avaliação de 

vários projetos. O poder do framework DICE reside na simplicidade e no foco no tempo 

dos recursos do projeto. Usando essa estrutura, os tomadores de decisão da 

organização podem prever e manipular as características do projeto e sua alocação de 

recursos de forma estratégica para maximizar o potencial de uma carteira de projetos.  

 

 

5.1 Forma de Pontuação 
 

O acrônimo DICE significa: 

Duração (D) ou a duração total de projeto ou da fase do projeto que está sendo 
avaliada para este ciclo de desenvolvimento de projetos. A pontuação deve ser 
atribuída da seguinte forma: 

Projeto < 2 meses = recebe valor 1 
Projeto entre 2-4 meses = recebe valor 2 
Projeto entre 4-8 meses = recebe valor 3 
Projeto > 8 meses = recebe valor 4 
 
Capacidade da equipe (I) a capacidade da equipe de projetos para executar 

com êxito o projeto, com especial destaque para a capacidade do líder do projeto. A 
pontuação deve ser atribuída da seguinte forma: 

Equipe com capacidade acima da média = 1 
Equipe com boa capacidade = 2 
Equipe com capacidade média = 3 
Equipe com baixa capacidade = 4 
 

Compromisso (C) níveis de suporte, composto por dois fatores: 

C1 apoio visível do patrocinador e executivos seniores para a mudança. A 
pontuação deve ser atribuída da seguinte forma: 
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Apoio formal e total = 1 
Desejam o sucesso = 2 
Neutra = 3 
Relutantes = 4 
 

C2 apoio daqueles que são afetados pela mudança. A pontuação deve ser 
atribuída da seguinte forma: 

Ansiosos = 1 
Dispostos = 2 
Relutantes = 3 
Fortemente Relutantes = 4 

 
Esforço (E) o quanto de esforço vai exigir a implementação (acima e além do 

esforço usual). A pontuação deve ser atribuída da seguinte forma: 
Esforço 10% a mais que o normal = 1 
Esforço entre 10% e 20% a mais que o normal = 2 
Esforço entre 20% e 40% a mais que o normal = 3 
Esforço acima de 40% do normal = 4 

 
 

5.2 Cálculo 
 

Este framework realiza o cálculo do sucesso do projeto determinando e 

avaliando quatro fatores (duração, integridade de desempenho da equipe, 

comprometimento e esforço). a pontuação DICE é calculado de acordo com a seguinte 

fórmula: 

 

DICE = D + (2 x I) + (2 x C1) + C2 + E 
(3) 

 

 

Dado a efetivação do cálculo a pontuação DICE pode ser interpretada da 

seguinte forma:  

➢ Entre 7 e 14: está na área de sucesso (alta probabilidade de atender aos 

requisitos do projeto)  

➢ Entre 14 e 17: está na área de atenção (difícil de prever o sucesso)  
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➢ Pontuação superior a 17: está na área perigo (indicando alta 

imprevisibilidade ou baixa susceptibilidade ao sucesso)  
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6 – MATERIAIS E MÉTODO 
 

Nesta seção são descritos os materiais da pesquisa, tais como ambiente e 

equipe de desenvolvimento, software utilizado e questionário. Em seguida, apresenta-

se o método para a construção da pesquisa desenvolvido em 4 etapas: 

● Primeira Etapa: Fluxo de Processos 

● Segunda Etapa: Diagrama Entidade Relacionamento 

● Terceira Etapa: Protótipo 

● Quarta Etapa: Questionário de avaliação 

 
 
6.1 MATERIAIS 

 

Empresas com porte médio a grande porte que possuem departamento de TI 

com foco em desenvolvimento interno para o core business da organização, 

normalmente têm dificuldade de alinhar a estratégia da empresa com as atividades de 

desenvolvimento desta área e assim ocasionando erros clássicos da literatura de 

projetos como mal aproveitamento de recursos, humanos e de equipamentos, 

terceirização de projetos com cunho estratégico que deveriam ser feitos internamente, e 

perda de oportunidades de negócio por priorização de projetos que não estão alinhas 

com os objetivos da organização.  

Para este tipo de problema, já existem no mercado alguns softwares que são 

denominados DMS - decision-making software (software de apoio a decisão) que 

realizam o apoio a priorização de projetos. São exemplos deste tipo de software: 

Decision Lens, Super Decisions, PriEst, Expert Choice e M-MACBETH.  

Porém, estas soluções, demandam um longo processo de adaptação, não 

possuem um comparativo de indicadores multicritério com indicadores financeiros e 

muitas delas exigem ajustes do organograma da empresa para sua implantação. Um 

quadro comparativo entre estas ferramentas de mercado e a SP3, ferramenta 

desenvolvida por este trabalho e com o acrônimo que representa Sistema de 

Priorização de Portfólio de Projetos, é apresentado na tabela 26. 
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Tabela 26 – Tabela comparativa entre ferramentas de mercado e a SP3 (Fonte: O Autor) 
 Decision 

Lens 
Super 

Decision 
PriEst Expert 

Choice 
SP3 

AHP X X X X X 

ANP X X    

Indicadores Financeiros     X 
Gerador de Relatórios   X  X 

Multicritério e Financeiros tabulados juntos     X 

Ferramenta Gratuita   X  X 

 

 

Portanto, como visto na tabela 26, a estratégia de abordagem deste trabalho, 

além de oferecer vários recursos que não existem nas ferramentas atuais, inclui alguns  

indicadores financeiros tradicionais como TIR, VPL e Payback para permitir aos 

tomadores de decisão, que normalmente são diretores e administradores, que já estão 

familiarizados com estas métricas, a possibilidade de comparação entre os projetos 

priorizados que serão gerados e assim tomar decisões mais acertadas em relação as 

estratégias de empresa e permitir um equilíbrio entre os indicadores financeiros e 

multicritério.  

Este equilíbrio deixará espaço para o mais importante dentro de um processo 

decisório o feeling dos decisores, pois somente estes têm a visão sistêmica e a 

experiência suficiente para essa tomada de decisão. 

Este tipo de software pode ter um melhor aproveitamento quando a empresa 

possui uma área de gestão de portfólio. Essa área possui um histórico de portfólio que 

auxilia os gestores na boa gestão do portfólio, pois um bom projeto pode não ser 

priorizado no ciclo atual, mas pode ser revisto e priorizado nos próximos ciclos e assim 

fazendo uma boa gestão do Timing adequado deste projeto. 

Com esta visão, pode-se delimitar o ambiente de atuação deste trabalho e 

consequentemente deste software, que destina-se a apoiar a equipe de decisores de 

empresas de médio e grande porte na área de priorização de projetos de TI internos e 

nunca substituir sua capacidade de decisão.   
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6.1.1 Questionário 

 

Para analisar a ferramenta e sua aplicação dentro do ambiente de 

gerenciamento de portfólio, foi utilizado um questionário baseado em Anjos; Moura (). 

Neste questionário, Lúcio e Hermano apresentam perguntas que levam em 

consideração funcionalidade, confiabilidade, usabilidade, eficiência, manutenibilidade  e 

portabilidade. Todas estas questões foram embasadas nas Normas da ISO 

(International Organization for Standardization ou Organização Internacional de 
Normalização) e nos modelos CMMI (Capability Maturity Model - Integration ou Modelo 

de Maturidade em Capacitação - Integração) e SPICE (Simulated Program with 

Integrated Circuits Emphasis ou Programa de Simulação com Ênfase em Circuitos 

Integrados). 

 

6.2 – MÉTODO 
 

Esta ferramenta recebe o nome, em estágio de protótipo, de SP3 sendo um 

acrônimo para Sistema de Priorização de Portfólio de Projetos.  

O método  escolhido para o desenvolvimento da ferramenta é baseado em uma 

técnica de engenharia de software chamado modelo incremental, conforme Pressman 

(2010), que define os seguintes processos como uma das possíveis estratégias para a 

fase de análise do software: 

• Fluxo de Processos 

• Diagrama Entidade Relacionamento 

• Protótipo 

 

6.2.1 Fluxo de Processos 

 
Para esta ferramenta, têm-se o seguinte fluxo de processo na Figura 12. 

 



62 

 

 
Figura 12 – Fluxo de atividades do sistema. (Fonte: O autor) 

 
 

O fluxo de atividades apresenta como estágio inicial, a fase de Cadastro, que 

compreende os seguintes processos:  

▪ Cadastro da equipe: Esta atividade cadastra colaboradores, da própria 

empresa ou terceiros, que farão parte do desenvolvimento dos projetos, 

neste caso do trabalho de desenvolvimento de Software ou partes de um 

(Exemplo: uma nova funcionalidade do ERP (Enterprise Resource 

Planning – Sistema de informação que integra dados e processos) 

utilizada pela organização ou a construção de um site de venda de 

matéria prima de uma fábrica); 

▪ Cadastro de projetos: Esta atividade cadastra, altera e permite também a 

exclusão de projetos, que farão parte do portfólio de projetos da 

empresa. Nesta atividade será informada características do projeto, 

como duração, equipe envolvida, valores gastos e recebidos ao longo do 

tempo, gerente responsável, entre outros; 

▪ Cadastro de Reuniões: Esta atividade cadastrará a reunião que irá definir 

os projetos que serão desenvolvidos no próximo CI. Assim, será definido 

caraterísticas que serão utilizadas para priorizar os projetos nesta 

reunião, como payback e TIR aceitável. 

 
O próximo estágio definido pelo fluxo de atividades é a fase de Reuniões. Nesta 

fase encontra-se os processos apresentados a seguir: 



63 

 

▪ Criar Pauta de Reunião: Esta atividade irá definir e cadastrar quais 

projetos farão parte da pauta da reunião e assim priorizados para o 

próximo CI; 

▪ Gerar Ranking: Este processo irá gerar o ranking de todos os métodos 

utilizados na ferramenta – VPL, TIR, Payback, DICE e AHP. Além disso, 

todos os projetos estarão dispostos em uma planilha e cada coluna será 

um dos indicadores. Assim, os dados podem ser confrontados e 

discutidos na reunião;  

No último estágio, que será a Priorização de Projetos, tem-se os seguintes 

processos: 

▪ Escolha: Com base nos rankings gerados os Gestores e 

Administradores poderão escolher os projetos que serão 

desenvolvimentos no próximo Ciclo de Implementação (CI). Os demais 

projetos que não foram priorizados continuam na base de portfólio e 

poderão participar de outras reuniões; 

▪ Histórico: Nesta atividade serão salvas as decisões tomadas pelos 

gestores e poderão ser utilizadas como ata da reunião, ficando como 

legado para análises futuras sobre o perfil de decisão da organização. 

 

 

6.2.2 Diagrama Entidade Relacionamento 

 

Além do fluxo de trabalho da SP3, foi desenvolvido um Diagrama de Entidade 

Relacionamento (DER), muito utilizado dentro do desenvolvimento de software para 

auxiliar na visibilidade dos relacionamentos entre as várias entidades importantes para 

a ferramenta. Este diagrama auxilia tanto programadores como usuários finais a 

entender quais são as relações e os vínculos entre as entidades visualizadas na 

ferramenta. O DER da ferramenta é apresentado na Figura 13 e 14. 

Este DER apresenta a entidade “USUÁRIOS” e seu vínculo com as permissões. 

Ela será utilizada para definir níveis de acesso ao sistema. Dessa forma, pode-se 

especificar quem terá permissão para cadastrar equipes, reuniões, projetos ou até 
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priorizar projetos em reuniões. 

Pode-se encontrar também as entidades “PROJETOS” e 

“RECEITA_VARIÁVEL” que são utilizadas para o cadastro do projeto, com suas 

informações características e o cadastros das receitas (despesas e entradas) para 

geração dos indicadores financeiros. 

Ainda em Projetos, tem-se o vínculo com a entidade “GRUPOS” (este grupo é 

formado pelas pessoas que farão parte do desenvolvimento) e juntamente com suas 

ocupações servirão de base para análise do framework DICE. 

A entidade “PROJETOS” também irá se vincular a entidade “REUNIÕES” 

através da entidade “PAUTA” que conterá o histórico das reuniões e das tomadas de 

decisão da organização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13 – Parte 1 do Diagrama de Entidade Relacionamento do sistema. (Fonte: O autor) 
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Figura 14 – Parte 2 do Diagrama de Entidade Relacionamento do sistema. (Fonte: O autor) 
 

6.2.3 Protótipo 

 

Esta seção apresenta as interfaces do SP3 e descreve as funcionalidades de 

cada interface, agrupando pelas fases definidas no fluxo de atividades. Esta 

organização está descrita a seguir:  

 

• Cadastro 

o Cadastro de Pessoas 

o Cadastro de Projetos 
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• Reuniões 

o Criação de Reuniões  

o Geração de Pauta 

• Priorização de Projetos 

o Cadastro de Critérios 

o Priorização de Critérios 

o Priorização de Projetos (Pauta) 

 

A Figura 15 apresenta a tela inicial do SP3. Esta interface apresenta os menus 

iniciais que contemplam 4 grupos de interfaces:  

• Grupo de Cadastros, que contém o acesso as telas de cadastro de 

pessoas e Projetos  

• Grupo de Lançamentos, que contém o acesso a tela de lançamento de 

reuniões 

• Grupo de Gerência, que contém o acesso as telas de cadastro de 

Critérios, Comparações entre Critérios e Comparação CRITÉRIO-

PROJETOS  

• Grupo de Segurança, com acesso as interfaces de Usuários de sistema 

e Perfil de usuário. 

Além dos grupos de menus esta tela inicial apresenta interfaces de busca de 

elementos já existentes do sistema:  

• O Agrupamentos de pessoas apresenta um campo para pesquisa e um 

GRID para apresentar o resultado da pesquisa, que neste agrupamento 

está focado nas pessoas cadastradas no SP3 

•  O Agrupamentos de projetos apresenta um campo para pesquisa e um 

GRID para informar o resultado da pesquisa, que neste agrupamento 

está focado nos projetos cadastradas 

• O Agrupamentos de reuniões apresenta um campo para pesquisa e um 

GRID para informar o resultado da pesquisa, que neste agrupamento 

está focado nas reuniões existentes 
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Figura 15 – Tela inicial do sistema. (Fonte: O autor) 

 

 

A Figura 16 apresenta a tela de cadastro de pessoas. Esta interface apresenta 

os botões de controle Novo, Salvar, Inativar e Pesquisar e os campos Código, Nome, 

Observações e Data de Edição. Além disso, esta interface possui um Grid na parte 

inferior que apresenta todos os cadastros de pessoas já existentes. Esta tela permite 

criar, alterar, consultar e excluir pessoas. 
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Figura 16 – Tela de Cadastro de Pessoas. (Fonte: O autor) 

 
A Figura 17 apresenta a aba de informações cadastrais da tela de cadastro de 

Projetos. Esta interface apresenta os botões de controle Novo, Salvar, Cancelar, 

Alterar, Ativar e Pesquisar e os campos Código (tem a característica “somente leitura” e 

“atribuído pelo sistema”), Nome, Gerente do Projeto, Previsão de duração (em meses), 

Capacidade de entrega da equipe (campo pertinente ao framework DICE e que possui 

os seguintes valores: muito bom, bom, médio e pobre), investimento previsto, Apoio da 

Alta Gestão (campo pertinente ao framework DICE e que possui os seguintes valores: 

Apoio total e formal, Desejam o sucesso, Neutro e Relutantes), Apoio dos Stakeholders 

(campo pertinente ao framework DICE e que possui os seguintes valores: Ansiosos, 

Dispostos, Relutantes e Fortemente Relutantes), Esforço Adicional (campo pertinente 

ao framework DICE e que possui os seguintes valores: Até 10%, entre 11% a 20%, 

entre 21% a 40% e acima de 40%) e Descrição. Além disso, esta interface possui um 

Grid na parte inferior que apresenta todos os cadastros de projetos já existentes. Esta 
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tela permite criar, alterar, consultar e excluir projetos. 
 

 
 

Figura 17 – Tela de Cadastro de Projetos – aba Informações cadastrais. (Fonte: O autor) 
 
 
 

A Figura 18 apresenta a aba de Receitas / Despesas previstas da tela de 

cadastro de Projetos. Esta interface apresenta os botões de controle Novo, Salvar, 

Cancelar, Alterar, Ativar e Pesquisar (que são os mesmo para todas as abas da tela de 

cadastro de Projetos) e os campos Período, Tipo de Fluxo, Valor e Observações. Além 

disso, esta interface possui um Grid (grade com informações distribuídas do tipo tabela) 

na parte inferior que apresenta todos os lançamentos de receitas e despesas lançadas 

para este projeto. Esta tela permite incluir, editar, consultar e excluir lançamentos para o  

projeto em questão. 
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Figura 18 – Tela de Cadastro de Projetos – aba Receitas/Despesas previstas. (Fonte: O autor) 
 

 
 

A Figura 19 apresenta a aba de Participantes do projeto dentro da tela de 

cadastro de Projetos. Esta interface apresenta os botões de controle Novo, Salvar, 

Cancelar, Alterar, Ativar e Pesquisar (que são os mesmo para todas as abas da tela de 

cadastro de Projetos) e os campos Participante (pessoas que foram cadastradas na tela 

de cadastro de Pessoas), Ocupação, Ingresso ao projeto (campo somente leitura que 

identificará a data do cadastro) e Observações. Além disso, esta interface possui um 

Grid (grade com informações distribuídas do tipo tabela) na parte inferior que apresenta 

todos os participantes já cadastrados neste projeto. Esta tela permite incluir, editar, 

consultar e excluir participantes para o projeto em questão. 
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Figura 19 – Tela de Cadastro de Projetos – aba Participantes do projeto. (Fonte: O autor) 
 

 

A Figura 20 apresenta a aba Principal da tela de cadastro de Reuniões. Esta 

interface apresenta os botões de controle Novo, Salvar, Cancelar, Alterar, Inativar e 

Pesquisar (que são os mesmo para todas as abas da tela de cadastro de Reuniões) e 

os campos Código (somente leitura e atribuído pelo sistema), Descrição, Data/Hora, 

Local, Payback aceitável, TIR para avaliação, Descrição da Pauta e Responsável. Além 

disso, esta interface possui um Grid (grade com informações distribuídas do tipo tabela) 

na parte inferior que apresenta todas as reuniões já cadastradas. Esta tela permite 

incluir, editar, consultar e excluir reuniões no sistema. 
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Figura 20 – Tela de Cadastro de Reuniões – aba Principal. (Fonte: O autor) 
 

A Figura 21 apresenta a aba de Pauta de Projetos da tela de cadastro de 

Reuniões. Esta interface apresenta os botões de controle Novo, Salvar, Cancelar, 

Alterar, Inativar e Pesquisar (que são os mesmo para todas as abas da tela de cadastro 

de Reuniões) e os campos Projeto, Gerente, Investimento Previsto, Tempo de 

Conclusão, AHP Calculado. Além disso, esta interface possui um Grid (grade com 

informações distribuídas do tipo tabela) na parte inferior que apresenta todos os 

projetos cadastrados para esta reunião. Esta tela permite incluir, editar, consultar e 

excluir projetos nesta reunião. Esta interface também permite calcular a AHP (uma das 

técnicas multicritério) e os dados serão apresentados no Grid. 

 

 

 
 

Figura 21 – Tela de Cadastro de Reuniões – aba Pauta de Projetos. (Fonte: O autor) 
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A Figura 22 apresenta a aba “Priorização dos projetos” da tela de cadastro de 

Reuniões. Esta interface apresenta os botões de controle Novo, Salvar, Cancelar, 

Alterar, Efetivar Reunião, Cancelar Reunião, Imprimir Pauta e Sair e um Grid (grade 

com informações distribuídas do tipo tabela) na parte inferior que apresenta todos os 

projetos priorizados pelos indicadores financeiros Payback, TIR e VPL e as técnicas 

multicritério DICE e AHP. Esta tela permite visualizar as informações dos projetos que 

serão discutidos e também alterar a visualização da ordem dos projetos, fazendo isso 

por coluna, ou seja, ordenar os projetos por Payback ou TIR ou VPL e assim para todos 

os campos deste GRID. O botão Imprimir Pauta somente será habilitado caso o botão 

Efetivar Reunião seja acionado. Isso permite garantir que o relatório não será impresso 

com base em informações não confirmadas. 

 

 
 

Figura 22 – Tela de Cadastro de Reuniões – aba Ranking de Projetos. (Fonte: O autor) 
 

A Figura 23 apresenta a tela de cadastro de Critérios. Esta interface apresenta 

os botões de controle Novo, Salvar, Alterar, Inativar e Pesquisar e os campos Código 

(somente leitura e atribuído pelo sistema) e Descrição. Além disso, esta interface possui 

um Grid (grade com informações distribuídas do tipo tabela) na parte inferior que 

apresenta todos os critérios existentes na ferramenta. Esta tela permite incluir, editar, 

consultar e excluir critérios. 
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Figura 23 – Tela de Cadastro de Critérios. (Fonte: O autor) 
 

 

A Figura 24 apresenta a tela de comparação entre critérios. Esta interface 

apresenta os botões de controle Alterar e Salvar e um grid editável onde será possível 

preencher a relação de importância entre os critérios. Esta tela cria a relação de 

importância entre os critérios, relação esta que será utilizada no cálculo da AHP nas 

reuniões de priorização de projetos. A relação utilizada nesta ferramenta está baseada 

na tabela relativa de importância de Saaty (1987) que será somente de valores 

ímpares, pois os valores pares, segundo ele, podem induzir a empates entre os critérios 

e assim a necessidade de utilização de especialistas para as escolhas de prioridade 

entre os critérios.  

 

 

 



75 

 

 
Figura 24 – Tela de Comparação entre Critérios. (Fonte: O autor) 

 

A Figura 25 apresenta a tela de comparação entre projetos por critérios. Esta 

interface apresenta os botões de controle Alterar e Salvar e um grid editável onde será 

possível preencher a relação de importância entre os projetos e por critério. Esta tela 

cria a relação de importância entre os projetos, relação esta que será utilizada no 

cálculo da AHP nas reuniões de priorização de projetos. A relação utilizada nesta 

ferramenta está baseada na tabela relativa de importância de Saaty (1987) que será 

somente de valores ímpares, pois os valores pares, segundo ele, podem induzir a 

empates entre os critérios e assim a necessidade de utilização de especialistas para as 

escolhas de prioridade entre os critérios. 
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Figura 25 – Tela de Comparação entre CRITERIO-PROJETOS. (Fonte: O autor) 

 
 
 

A Figura 26 apresenta o relatório gerado a partir de uma reunião. Porém, 

somente após a reunião ter sido preenchida completamente e informado pelo menos 3 

projetos para pauta é que o mesmo poderá ser salvo e efetivado (clicar no botão 

Efetivar Reunião). A partir da efetivação da reunião a mesma não poderá mais sofrer 

alterações, a não ser o cancelamento, e somente a partir deste momento o botão de 

impressão da reunião será habilitado. Este relatório irá exibir as seguintes informações 

em seu cabeçalho: 

● Descrição da Reunião 

● Responsável pela Reunião 

● Data da Reunião 

● Payback Aceitável - informação definida antes da reunião e utilizada 

como base para a seleção dos projetos 

● TIR Aceitável - informação definida antes da reunião e utilizada como 

base para a seleção dos projetos 

● Taxa de Custo - informação definida antes da reunião e utilizada como 

base para a seleção dos projetos  

 

Além disso, o relatório apresenta a possibilidade de indicar qual a posição que 

cada projeto pautado está em relação a seu indicador. Exemplo: O projeto 
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“IMPLANTAÇÃO DE NOVO ERP“ está em segundo lugar em relação ao indicador 

Payback, perdendo somente para o projeto “MARKETING LOCAL”, porém está em 

quarta colocação em relação ao indicador AHP. Este tipo de informação é muito valiosa 

para as discussões durante a rodada de priorização de projetos de um determinado CI. 

 

 
 

Figura 26 – Relatório Gerado para a uma reunião. (Fonte: O autor) 
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7 – ESTUDO DE CASO, APRESENTAÇÃO DOS DADOS E ANÁLISE DE 
RESULTADOS 

 

Para realizar a aplicação desta ferramenta e analisar seus resultados, tomou-se 

como base uma empresa da área industrial metal mecânica da região Noroeste do 

Paraná e que tem como foco a fabricação de equipamentos industriais para a área de 

lavanderia industrial. Esta empresa possui alguns projetos em seu portfólio que 

necessitam de uma tomada de decisão que envolve análises financeiras, estratégicas e 

outros critérios que foram agrupados para melhor classificação. Estes projetos estão 

listados na Tabela 27. 

 

Tabela 27 – Lista de Projetos do Portfólio da empresa Estudada (Fonte: O Autor) 
PORTFÓLIO DE PROJETOS DA EMPRESA  

Reaproveitamento de energia de motores em sistemas de  Lavadoras e Secadoras industriais 

Sistema de Troca de Calor 70% mais eficiente que o atualmente utilizado nas Secadoras Industriais 
Desenvolvimento de Software para Gestão de Produção de uma Lavanderia Industrial 

Desenvolvimento de CLP específico para Equipamento de Lavanderia Industrial 

Desenvolvimento de um Equipamento para Lavar, Centrifugar e Secar no formato Vending Machine 
Aquisição de um Robô de Solda para montagem de máquinas de lavar de 10Kg 

 

Para estas análises toma-se os seguintes critérios definidos pelos gestores e 

exemplificados na figura 11, já discutida no seção 4.1.4 comparação entre subníveis  de 

critérios. 

Para a realização dos projetos a empresa possui um orçamento de 1 milhão de 

reais, com possibilidade de investimento externo de mais 1 milhão. Estes valores são 

referentes ao CI 2017 (para esta empresa o CI foi definido para 12 meses). Esta 

empresa conta também com uma equipe interna de 10 profissionais na área de 

produção, 5 profissionais na área de software e 5 profissionais na área de Hardware. 

Estes números podem sofrer alterações conforme os projetos priorizados. 

Neste estudo de caso a ferramenta levantou os dados de fluxo de caixa, 

duração, envolvimento da equipe e da empresa e capacidade técnica para cada projeto 

do portfólio levando em consideração que todos serão analisados em uma única 

reunião. Além disso, os diretores realizaram a priorização dos critérios, conforma figura 
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10,  nos dois níveis conforme já discutido na seção 4.1.3, comparação entre critérios. 

Para esta etapa, realizou-se uma reunião prévia com os mesmos para explicar 

a importância deste procedimento e o método aplicado. Nesta reunião foi aplicado um 

treinamento aos envolvidos para cadastrar os projetos, pessoas e reuniões.  

Antes da reunião de priorização de projetos a ferramenta criou um ranking de 

projetos priorizados conforme os indicadores financeiros VPL, TIR e Payback e os 

métodos estratégicos AHP e DICE.  

Durante esta reunião, identificou-se a relação de importância entre os grupos 

macros e micros, de critérios, conforme figura 10. 

Após a priorização dos projetos, o cruzamento com as priorizações de critérios 

e a tomada de decisão dos gestores, elegeu-se como projeto mais vinculado a 

estratégia da empresa, o “Desenvolvimento de Software para Gestão de Produção de 

uma Lavanderia Industrial” e em segundo lugar o projeto “Desenvolvimento de CLP 

específico para Equipamento de Lavanderia Industrial“. Além disso, os dois projetos 

tem correção, pois um pode agregar resultado ao outro. Importante destacar que a 

ferramenta auxilia os tomadores de decisão a escolher estes projetos, mas não definiu 

que estes seriam os projetos mais corretos a serem desenvolvidos no momento. 

Ao final da reunião de priorização, a ferramenta SP3 foi avaliada utilizando o 

questionário apresentado no Apêndice A e aplicado aos tomadores de decisão e aos 

funcionários que utilizaram a ferramenta, que neste caso são os diretores das áreas 

comercial e financeiro, a secretária e os sócios proprietários. 
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7.1 Análise dos Resultados 
 

Nesta seção, pretende-se apresentar, de forma tabular, os dados extraídos a 

partir do questionário aplicado aos tomadores de decisão do estudo de caso e assim 

analisar a utilização desta ferramenta em um contexto de demandas de projetos de TI e 

tecnologia.  

Na Tabela 28 são apresentados os resultados das questões objetivas do 

questionário, ou seja de 1 a 9, e que foram aplicadas com o intuído de levantar dados a 

respeito da funcionalidade, eficiência, manutenibilidade, confiabilidade e usabilidade. 

Com foco nos últimos dois itens, por se tratar de uma ferramenta que trabalha com 

gestão estratégica da empresa e assim deseja-se analisar mais profundamente o 

quanto de  confiança e facilidade no manuseio ela transparece aos seus usuários.  

 

Tabela 28 – Respostas, por questão, do questionário. (Fonte: O Autor) 
 Excelente Bom Razoável Ruim 

Questão 1 – Funcionalidade 1 3 1 0 

Questão 2 – Eficiência 2 3 0 0 

Questão 3 – Manutenibilidade 0 5 0 0 

Questão 4 – Confiabilidade  5 0 0 0 

Questão 5 – Confiabilidade 0 3 2 0 

Questão 6 – Confiabilidade 2 3 0 0 

Questão 7 – Usabilidade 3 2 0 0 

Questão 8 – Usabilidade 4 1 0 0 

Questão 9 – Usabilidade 0 4 1 0 

 

Nos Gráficos 12 a 20 são apresentados os resultados das questões e a análise 

percentual de cada uma delas levando em consideração o ambiente da aplicação. 
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Gráfico 12 – Gráfico percentual da questão 1 do questionário. (Fonte: O autor) 

 

 
Gráfico 13 – Gráfico percentual da questão 2 do questionário. (Fonte: O autor) 
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Gráfico 14 – Gráfico percentual da questão 3 do questionário. (Fonte: O autor) 
 

 

 
Gráfico 15 – Gráfico percentual da questão 4 do questionário. (Fonte: O autor) 
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Gráfico 16 – Gráfico percentual da questão 5 do questionário. (Fonte: O autor) 

 

 

 
Gráfico 17 – Gráfico percentual da questão 6 do questionário. (Fonte: O autor) 

 

0,00%

60,00%

40,00%

0,00%

Excelente Bom Razoável Ruim
0,00%

10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%

Qual sua percepção em relação a 
falhas do sistema?

Notas

40,00%

60,00%

0,00% 0,00%

Excelente Bom Razoável Ruim
0,00%

10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%

Qual seria seu nível de recomendação 
deste sistema?

Notas



84 

 

 
Gráfico 18 – Gráfico percentual da questão 7 do questionário. (Fonte: O autor) 

 

 
Gráfico 19 – Gráfico percentual da questão 8 do questionário. (Fonte: O autor) 
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Gráfico 20 – Gráfico percentual da questão 9 do questionário. (Fonte: O autor) 
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8 – CONSIDERAÇÕES FINAIS E TRABALHOS FUTUROS 
 

Este trabalho permitiu analisar como uma ferramenta de apoio a tomada de 

decisão pode auxiliar a transformar as estratégias organizacionais em resultados reais, 

estabelecendo um vínculo direto entre a estratégia de alto nível dos diretores, que 

define o futuro da empresa, e o dia a dia da empresa, representada pelos projetos em 

desenvolvimento.  

Para reforçar esse vínculo identificou-se a necessidade de um processo bem 

estabelecido de Gerenciamento de Portfólio, para desenvolver uma boa priorização de 

projetos. Além disso, o alinhamento estratégico de TI com a estratégia organizacional 

conforme trata Sabbag (2013) é indispensável para potencializar a assertividade no 

processo decisório da priorização de projetos.  

A estratégia de TI normalmente não exerce grande poder de influência dentro 

da organização, uma vez que faz o papel de apoio para as demais áreas da empresa. 

Porém, esta ferramenta permite aos responsáveis pela área de TI, alinhar seus 

recursos a estratégia da empresa e estabelecer uma base de negociação com as 

demais áreas com a finalidade de buscar os melhores resultados, não somente para 

uma área da organização, mas para toda a empresa de uma forma geral. Dessa forma, 

é possível pleitear um espaço de importância dessa área dentro da visão estratégica da 

organização. 

Com base nisso, pode-se afirmar que a aplicação da Ferramenta SP3 na 

empresa foco do estudo de caso, tornou a escolha dos projetos que serão 

desenvolvidos no CI de 2017 muito mais rápida, fácil e descomplicada, pois permitiu 

aos diretores, visualizarem as vantagens e desvantagens de cada projeto. Além desta 

grande contribuição da ferramenta e das metodologias aplicadas, pode-se destacar a 

importância da implantação da SP3 para promover o envolvimento da alta diretoria com 

o processo de priorização de portfólio e consequentemente com a estratégia da 

empresa. 

Entretanto, para a continuidade dos bons resultados colhidos é necessário um 

bom trabalho de mudança cultural, no sentido de envolver os diretores na priorização 

de projetos. E para este processo de mudança é necessário uma continuidade do 
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processo com palestras, treinamento e acompanhamento da equipe da SP3 na gestão 

dos projetos dentro desta ferramenta. 

Considera-se também, fator de sucesso para a implantação deste tipo de 

metodologia, a flexibilidade no processo de implantação e adaptação da ferramenta 

para as características da empresa, sem realizar grandes impactos no processo atual 

de funcionamento do software. 

 

8.1 Trabalhos Futuros 
 

Como proposta para trabalhos futuros, vislumbra-se a possibilidade de 

aplicação desta ferramenta para empresas de pequeno e médio porte que não 

possuem um processo bem definido para levantamento do plano estratégico, 

diversificando a aplicação proposta inicialmente para somente um departamento de TI.  

Além disso, acrescentar a ferramenta SP3 as técnicas de tomada de decisão 

ANP (Analytic Network Process) desenvolvida por Saaty (2009) e MACBETH 

(Measuring Attractiveness by a categorical Based Evaluation Technique) desenvolvida 

por Bana e Costa et al. (2013). 

Apresenta-se como outra boa proposta para trabalhos futuros, acrescentar 

também as técnicas financeiras ROI (Retorno sobre o Investimento), Payback 

descontado e lucro.  

Dentro da área técnica de desenvolvimento de software pode-se idealizar como 

trabalho futuro, a refatoração de código para encontrar técnicas mais rápidas para o 

cálculo do TIR, além de permitir a utilização desta ferramenta em dispositivos mobile e 

adicionando técnicas de testes unitários para reduzir os impactos dos erros em 

apresentações futuras. Dentro do pacote de melhorias, acrescenta-se ainda a mudança 

da IHM (Interface Human Machine) e tornando a ferramenta mais fácil de utilizar 

seguindo novos conceitos de usabilidade e User Experience.  

Não suficiente, mas como desejo contínuo de melhoria, o desejo de tornar esta 

ferramenta mais adaptativa, apresenta-se como proposta de trabalho futuro a 

parametrização de itens do software como quais técnicas serão abordadas a cada 

rodada de tomada de decisão, quais os conhecimentos específicos que cada integrante 
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do projeto detém, qual a forma de visualização da priorização dos projetos que será 

apresentada na reunião, entre outros.  
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APÊNDICE A – Questionário de Avaliação do Software 

 
1. Funcionalidade  - Quanto a funcionalidade do sistema, como você considera 
a capacidade da ferramenta em atender as necessidades explícitas e implícitas para a 
qual foi destinada? 
 
Excelente (   ) 
Bom (   ) 
Razoável (   ) 
Ruim (   ) 
 
2. Eficiência - Como você vê o relacionamento entre o nível de desempenho do 
sistema e a quantidade de recursos utilizados, sob condições estabelecidas? 
 
Excelente (   ) 
Bom (   ) 
Razoável (   ) 
Ruim (  ) 

 
 

3. Manutenibilidade - Como você percebe o processo para realizar modificações 
no sistema? 
 
Excelente (   ) 
Bom (   ) 
Razoável (   ) 
Ruim (  ) 
 
 
4. Confiabilidade - Qual é a sua percepção em relação a capacidade do sistema 
em manter seu desempenho ao longo do tempo e em condições estabelecidas? 
 
Excelente (   ) 
Bom (   ) 
Razoável (   )  
Ruim (   ) 
 

5. Confiabilidade -  Qual sua percepção em relação a falhas do sistema? 
 
Excelente (   ) 
Bom (   ) 
Razoável (   )  
Ruim (   ) 

 
6. Confiabilidade -  Qual seria seu nível de recomendação deste sistema? 
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Excelente (   ) 
Bom (   ) 
Razoável (   )  
Ruim (   ) 

 
7. Usabilidade - Como você considera a facilidade para a utilização do software? 
 
Excelente (    ) 
Bom (    ) 
Razoável (    ) 
Ruim (   ) 

 
 

8. Usabilidade – O entendimento e o conceito da aplicação do sistema pode ser 
considerado por você? 
 
Excelente (   ) 
Bom (   ) 
Razoável (   )  
Ruim (   ) 

 
 

9. Usabilidade – Quanto ao aprendizado que a ferramenta exigi para sua 
utilização, pode-se considerar? 
 
Excelente (   ) 
Bom (   ) 
Razoável (   )  
Ruim (   ) 
 
 

 
10. Usabilidade - Conte-nos sobre sua experiência com o software. 
 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 


