
Resumo 

 

A necessidade de gerir de uma forma mais eficiente os diversos projectos de IT 

distribuídos pelas diversas unidades de negócio é constante qualquer que seja o sector 

de actividade da organização. É necessário perceber de que forma os projectos devem 

ser prioritizados de modo a optimizar a utilização dos recursos da organização e 

minimizar os custos numa era em que as margens são cada vez menores devido à 

crescente competitividade à escala mundial. 

Por entre as diversas tendências do mundo do IT, a gestão de portfolios de IT é, sem 

dúvida, uma das mais mediáticas. No entanto, enquanto alguns analistas afirmam que 

os investimentos em tecnologia devem ser geridos da mesma forma que investimentos 

financeiros de modo a reduzir risco e maximizar lucro, a verdade é que muitos CIOs 

afirmam que os seus esforços de gestão de portfolios de IT ainda são uma árdua tarefa 

já que dificilmente conseguem quantificar os ganhos que advêm dos seus projectos. 

Apesar de existirem múltiplas frameworks e abordagens para esta temática, o assunto 

dificilmente é explorado de uma forma totalmente integrada (cada abordagem foca-se 

em componentes especificas da gestão de portfolios) e simples (tornando a 

implementação de uma metodologia completa uma tarefa muito complexa para uma 

organização com pouca experiência nesta área). 

Nesse sentido, partindo de uma base alargada de frameworks e metodologias bem 

aceites no mercado, esta dissertação define uma abordagem global e integrada de 

gestão de portfolios de IT. Com base nos princípios de IT Portfolio Management, IT 

Program Management Office, COBIT framework e Value Measuring Methodology, foi 

possível reaproveitar diversos elementos de modo a constituir uma só abordagem mais 

completa e generalista e orientada a resultados rápidos. A abordagem GIP IT divide-se 

em quatro fases distintas (Estratégia Corportativa e Arquitectura IT, Modelo de 

Avaliação de Iniciativas, Avaliação e Prioritização e Controlo e Realinhamento 

Estratégico) que procuram apoiar a organização na especificação dos modelos e 

processos que suportam a definição, selecção e prioritização de projectos assim como 

na análise dos resultados obtidos e controlo dos mesmos. 



A aplicabilidade da metodologia foi validada através da implementação de uma prova 

de conceito numa organização de grande dimensão com uma unidade de IT com cerca 

de 400 colaboradores. O âmbito desta implementação foi o processo anual de 

planeamento, anteriormente feito de uma forma ad-hoc, que representava um problema 

para a organização. Nesse sentido foi possível verificar a real adequabilidade da 

abordagem e desenvolver alguns aspectos adicionais tais como um protótipo de uma 

ferramenta para apoiar a tomada de decisão. Esta prova de conceito, por comparação 

directa com o processo anteriormente utilizado, permitiu demonstrar que a 

implementação de uma abordagem deste tipo permite obter resultados mais 

satisfatórios de uma forma mais rápida e com uma menor utilização de recursos. 


