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Título: Um estudo sobre alinhamento de Portfólio de Projetos baseado em avaliação de complexidade e Importância 
Estratégica no Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) 

Resumo: Este trabalho propõe um novo modelo de processo para alinhamento do portfólio de projetos do SERPRO 

baseado na avaliação da complexidade e da importância estratégica dos seus componentes (projetos e propostas de 

projetos) e apresenta um estudo de caso no SERPRO da utilização do modelo proposto. O modelo tem como objetivo a 

análise de cenários, com base em métricas (complexidade e importância estratégica), para tomadas de decisões que 

proporcionem valor agregado e consciência à organização, buscando assim evitar decisões baseadas apenas nas opiniões 

dos especialistas. Tal modelo já faz parte do macro processo de Gestão de Portfólio de Projetos do SERPRO, ocorrendo 

especificamente no momento da realização do alinhamento do Portfólio às estratégias da organização. A avaliação de 

complexidade é composta de questionamentos fundamentados nas características intrínsecas a um projeto, como por 

exemplo: escopo, custo, tempo, entre outras, e aplicados aos componentes do Portfólio. Tais características foram 

quantificadas numa escala de pontos, onde o somatório desses pontos determinou a nota de complexidade do 

componente, que variou entre baixa, média, alta ou altíssima. No que diz respeito à avaliação de importância, também 

foram formulados questionamentos, no entanto, baseados nos direcionamentos estratégicos da organização e aplicados 

aos componentes do Portfólio. Assim como na avaliação de complexidade, as respostas obtidas também foram 

convertidas em pontos, os quais somados indicaram a nota estratégica do projeto que variou entre baixa, média, alta ou 

altíssima. Desta forma, a partir do cruzamento das notas obtidas nas avaliações de complexidade e importância 

estratégica, foi possível definir o nível de gestão dos componentes, classificando-os em prioritário, estratégico, tático ou 

regular. Já o estudo de caso foi realizado com a aplicação do modelo proposto e na coleta e interpretação dos dados de 

cada componente do portfólio de projetos de software do SERPRO referente à complexidade, importância estratégica, 

nível de gestão, aderência ao Processo de Gerenciamento de Projetos do SERPRO, conclusividade, cumprimento de prazo 

e replanejamento, durante um ano. Os pontos fortes do modelo proposto são (i) a aderência ao atual Processo de Gestão 

de Projetos do SERPRO devido ao mesmo ter sido pensado com base nesta premissa; (ii) a simplicidade de utilização por 

parte dos escritórios de projetos das unidades tendo em vista o reduzido número de atividades a serem executadas; (iii) a 

flexibilidade da abordagem em se adequar às mudanças que forem surgindo nos direcionamentos estratégicos e nos 

critérios de complexidade; (iv) a identificação dos projetos mais importantes para a organização, de modo que tenham 

prioridade na alocação de recursos humanos, físicos e financeiros.   

 


