
TEORIA

SELECIONAR UM PORTFÓLIO DE PROJETOS É UMA TAREFA COMPLEXA 
E ARRISCADA EM VIRTUDE DE CONSTANTES MUDANÇAS DE AMBIENTE, 

REQUISITOS VOLÁTEIS E DIFUSOS, RECURSOS LIMITADOS E DEMANDAS CADA 
VEZ MAIORES POR QUALIDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS COMO RESULTADOS 
DOS PROJETOS. ASSUMINDO QUE PROJETOS SÃO ATIVOS FINANCEIROS E, POR 

DEFINIÇÃO UM PORTFÓLIO TEM COMO OBJETIVO A MAXIMIZAÇÃO DA RELAÇÃO 
RETORNO X RISCO, ESTE ARTIGO APRESENTA UMA TÉCNICA DE SELEÇÃO DE 

PORTFÓLIO DE PROJETOS BASEADA NA MODERNA TEORIA DO PORTFÓLIO, 
TEORIA ESTA DESENVOLVIDA NO CONTEXTO ECONÔMICO PARA MONTAGEM DE 

CARTEIRAS EFICIENTES DE ATIVOS FINANCEIROS. O ARTIGO APRESENTA TAMBÉM 
OS RESULTADOS APRESENTADOS POR ESTUDOS EXPERIMENTAIS EXECUTADOS 

PARA AVALIAR A EFETIVIDADE DA TÉCNICA.
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Introdução

A gerência de portfólio tem recebido mui-
ta atenção nos últimos anos em decorrência 
das organizações estarem tratando suas ativi-
dades e trabalhos como projetos, programas 
ou portfólios (KILLEN et al., 2007). 

Dentre os processos de gerência de por-
tfólio existe a atividade de seleção dos projetos 
que vão compor o portfólio, tarefa complexa e 
arriscada em virtude de constantes mudanças 
de ambiente, requisitos voláteis e difusos, re-
cursos limitados e demandas cada vez maio-
res por qualidade de produtos e serviços como 
resultados dos projetos.

Devido à grande disseminação de tra-
balhos existentes na literatura técnica, é 
necessário estabelecer uma distinção entre 
seleção de projetos e seleção de portfólio de 
projetos. A seleção de projetos visa escolher 
um subconjunto do conjunto de propostas 
de projetos disponíveis, considerando as ca-
racterísticas individuais e, possivelmente, as 
restrições impostas. Por outro lado, a sele-
ção do portfólio de projetos objetiva compor 
uma carteira, ou seja, escolher um conjunto 
de projetos, levando em consideração não só 
as restrições e características individuais dos 
projetos, mas também as relações existentes 
entre estes (Duarte, 2007).

Esta afirmativa é embasada no concei-
to original da palavra portfólio, cunhada por 
Harry Markowitz1 quando foi criada a Moder-
na Teoria do Portfólio (Markowitz, 1952), que 
visa combinar ativos (ações de mercado) da me-
lhor maneira possível de modo a maximizar a 
relação retorno x risco do portfólio. Em sua 
teoria, o autor afirma que definir um portfólio 
não significa apenas selecionar ativos, mas sim 
escolher a melhor combinação entre eles.

Autores como Ding e Cao (2008) des-
tacam que a interrelação entre os projetos 
constitui-se o mais crítico de todos os fatores 
envolvidos no processo de seleção de um por-
tfólio de projetos por razões tais como: (i) não 
se tem como mapear todas as relações entre 
os projetos, e (ii) quantificar estas relações 
constitui um desafio.

Seria inviável, no contexto deste artigo, 
descrever todos os métodos utilizados para 
selecionar, priorizar e balancear projetos 
em um portfólio, mas, assumindo que o 
alinhamento estratégico dos projetos já foi 
realizado, os métodos clássicos encontra-
dos na literatura e em uso são os métodos 
econômicos, por exemplo, a TIR, VPL, ROI 
e Payback. 

Outra opção são métodos probabilísticos, 
tais como a Simulação de Monte Carlo, a Aná-
lise de Árvore de Decisão, a Teoria das Opções 
Reais e o Valor Comercial Esperado. 

Métodos de Pontuação ou de Definição de 
Critérios também podem ser utilizados. 

Existe, também, outro grupo de métodos 
que utilizam rotinas matemáticas que bus-
cam soluções ótimas para um conjunto de 
projetos com o objetivo de maximizar uma 
função determinada diante de uma ou mais 
restrições estabelecidas, tais como capital, 
tempo ou pessoas.

Finalmente, têm-se os Métodos de Mape-
amento, tipicamente representados por Dia-
gramas de Bolha, que apresentam os projetos 
candidatos em um gráfico de eixos X e Y, em 
que X representa os Riscos dos projetos e Y os 
Retornos. Outras técnicas podem ser encon-
tradas em COOPER et. al (2001).

No entanto, nenhum dos métodos lista-
dos consegue realizar o princípio básico da 
formação de um portfólio, ou seja, combinar 
conjunto de projetos, considerando a inter-
-relação existente, ou seja, analisar como a 
presença de um projeto afeta um ou mais pro-
jetos no portfólio.

Moderna Teoria do Portfólio

A Moderna Teoria do Portfólio (MTP) 
(Markowitz, 1952) é uma abordagem desen-
volvida para apoiar decisões sobre alocação de 
recursos em portfólios de ativos financeiros. O 
objetivo da MTP é definir, diante de um con-
junto limitado de opções, que ativos devem 
fazer parte do portfólio e em que proporção 
estes ativos devem ser ponderados de forma 

que o retorno do portfólio seja maximizado e 
o risco seja minimizado.

Um dos principais conceitos na MTP é o 
de risco, cuja definição é dada como a variân-
cia ou o desvio padrão (σ) dos valores históri-
cos de retorno do ativo. 

Outro conceito utilizado na MTP é a cor-
relação entre os ativos (ρ). A correlação entre 
dois objetos de estudo pode ser definida como 
uma medida da força e da direção do rela-
cionamento entre os dois objetos. Ela é dada 
por um número no intervalo [-1, +1], em que 
-1 representa dois objetos que se movem em 
direções opostas com a mesma força, ao passo 
que +1 descreve a relação entre dois objetos que 
se movem na mesma direção e com a mesma 
força. Uma correlação 0 (zero) indica que não 
há relação entre os dois objetos de estudo.

Um terceiro conceito importante na MTP 
é o de diversificação, cujo objetivo é combinar 
um conjunto de ativos negativamente correla-
cionados de tal forma que o risco global de um 
portfólio seja menor do que a soma dos riscos 
dos ativos isoladamente. Este artifício é con-
seguido em função de que um impacto ne-
gativo em um ativo ser compensado por um 
impacto positivo em outro ativo, já que, pelo 
fato de serem negativamente correlacionados, 
tendem a se mover em direções opostas.

Uma das questões mais importantes na 
proposição da MTP é a possibilidade de se cal-
cular o risco total de um portfólio a partir dos 
riscos de seus ativos componentes. Este foi 
um conceito-chave e inovador na elaboração 
da MTP, pois permitiu aos investidores anali-
sarem quão “arriscados” eram seus portfólios 
como um todo. Markowitz (1952) definiu o 
risco de um portfólio como sendo:

Em que w é a proporção do investimento 
nos ativos I e J, σI e σJ são os riscos dos ativos I e 
J, respectivamente, e ρIJ é a correlação entre I e J. 

Outro conceito a ser elucidado é o Retor-
no Esperado do Portfólio (REP), que é defini-
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