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Resumo:  

A inovação tem-se mostrado não somente fator de geração de vantagem 
competitiva para as empresas, como também uma ação para promover tais 
vantagens, de maneira duradora e de sobrevivência no mercado. Adaptar-se a 
essa demanda latente por inovar traz consigo a necessidade de aquisição de 
conhecimento para geração de novos produtos, processos ou, ainda, para a 
melhoria dos já existentes e utilizados. A pesquisa e o desenvolvimento de novos 
produtos e/ou processos é um dos possíveis caminhos percorridos pelas empresas 
para alcançar a inovação, seja ela realizada dentro da própria instituição mediante 
um departamento específico, ou buscada externamente, através de outras firmas 
terceirizadas, aquisições, fusões, parcerias com universidades e centros de 
pesquisa. Contudo, a geração de inovações não é um processo simples, visto que 
envolve uma série de fatores, como disponibilidades de recursos materiais e 
humanos, conhecimento, além do contexto e da cultura da empresa. Na maioria 
das vezes, as empresas não dispõem de recursos nem de infraestrutura para 
investir em todos os projetos que lhe são apresentados. Surge então, nesse 
cenário, a relevante atividade de seleção de projetos de P&D nas empresas, um 
instrumento fundamental para a manutenção da capacidade competitiva dessas 
organizações, otimizando a alocação de recursos e esforços da organização. Esse 
processo compreende a identificação, priorização, aprovação e o consequente 
gerenciamento e controle de projetos, etapas que sucedem a seleção. A literatura 
tem demonstrado os esforços na busca por uma variedade de métodos, 
procedimentos, ferramentas e critérios na intenção de elucidar as características, 
vantagens e limitações desse processo, bem como sua aplicabilidade em 
contextos variados. Assim, este trabalho procurou conhecer e analisar o processo 
de seleção e elaboração de portfólio de projetos de P&D da Empresa de Pesquisa 
Agropecuária de Minas Gerais – EPAMIG, desde a concepção das propostas de 
projetos até a fase de decisão e aprovação, onde o portfólio é definido e 
consolidado para o desenvolvimento dos projetos aprovados, em consonância com 
a capacidade da empresa e com potencialidade para alcançar os resultados 
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esperados pela instituição. O trabalho foi realizado por meio de um estudo de caso 
na empresa, objetivando identificar suas principais práticas relacionadas ao 
gerenciamento de portfólio e conhecer a estrutura responsável pela seleção dos 
projetos de P&D. 
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