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no exterior. Professor e coordenador de cursos de gerenciamento de projetos no IETEC, 
sócio-diretor da M2 Consultoria, com foco nos temas "projetos de capital", "gente em 
projetos" e "governança em projetos". Voluntário do PMI-MG desde 2005, ocupa atualmente 
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Programa

 1 - Planejamento de Múltiplos Projetos - Conceitos

 2 - Planejamento de Prioridades

 3 - Planejamento de Recursos

 4 - Monitoramento e Controle de Múltiplos  Projetos

 5 - Considerações Finais



Gerenciamento do Tempo

2010
4

1 – Planejamento de Múltiplos 
Projetos - Conceitos
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• Você gerente de projetos, não tem às vezes a sensação de que está
trabalhando muito, mas produzindo pouco?

• Ou que não consegue dar aos seus projetos a atenção que cada um 
necessita e merece?

• Ou que os membros de suas equipes de projeto parecem estar
“abandonados à sua própria sorte”, precisando urgentemente de uma
atenção e acompanhamento mais próximos, que você não consegue
prover?

• Pois bem, você não está sozinho! Estes são sentimentos típicos de 
boa parte dos atuais gerentes de projeto, que na sua grande maioria
precisam gerenciar não apenas um, mas múltiplos projetos!

Motivação
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• Lowell Dye em [DINS06] aponta os seguintes fatores que levam
pessoas que trabalham com projetos a se envolverem
simultaneamente em múltiplos projetos, e que também levam a maior
parte dos gerentes de projetos a se tornarem gerentes de múltiplos
projetos:

• *Downsizing corporativo

• Restruturações organizacionais

• Avanços tecnológicos

Motivação
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• À primeira vista isto não se mostra um grande problema para os
gerentes de projeto, mas a coisa muda de figura quando se considera
as necessidades constantes de resposta em curto prazo por parte das 
várias partes interessadas envolvidas em um projeto.

• O cliente de um projeto gosta de sentir que você e sua equipe estão
envolvidos no projeto com o máximo de dedicação, se possível
integral.

• Além disto, existe uma tendência natural nas organizações a buscar a 
realização de mais projetos do que seria recomendável considerando-
se as limitações de tempo e recursos disponíveis.

Motivação
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• Em função disto, termos como gerenciamento de programas, 
gerenciamento de portfólio, gerenciamento de múltiplos projetos e 
multitarefa (multitasking) vêm se tornando cada vez mais usados, à 
medida em que projetos são continuamente iniciados, alterados ou
descontinuados em resposta a necessidades de negócio internas ou
externas e mudanças nas condições econômicas.

• Boa parte da indústria de ferramentas automatizadas para
gerenciamento de projetos se dedica à adequação de tais ferramentas a 
este tipo de ambiente, de forma a apoiar o gerenciamento simultâneo de 
múltiplos projetos e suas atividades associadas.

Motivação



Gerenciamento do Tempo

2010
9

• Portanto, hoje em dia os gerentes de projeto precisam estar familiarizados
com vários aspectos do gerenciamento de múltiplos projetos, tais como:

• Conceituação (afinal, o que é gerenciamento de múltiplos projetos?)

• Elementos culturais, políticos e organizacionais que afetam o gerenciamento
de múltiplos projetos

• Papéis e responsabilidades em um ambiente de múltiplos projetos

• Considerações sobre planejamento, staffing e alocação de recursos

• Acompanhamento dos projetos e processo de tomada de decisões

• Definição de sucesso em ambientes de múltiplos projetos

• Gerenciamento do tempo dedicado a cada projeto

***** Vários destes aspectos serão abordados ao longo desta palestra, ao final da qual
esperamos que você esteja melhor equipado para atuar com eficiência e eficácia em um 

ambiente de múltiplos projetos. *****

Motivação
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Afinal, o que é gerenciamento de múltiplos projetos?

• De forma a se manterem competitivas, as organizações frequentemente
fazem escolhas difíceis sobre quais projetos começar, manter, modificar
ou interromper.

• Tais escolhas se mostram ainda mais difíceis devido ao fato de que a 
gerência muitas vezes se recusa ou não consegue classificar um projeto
como mais ou menos importante do que outros.

• Como resultado, cria-se uma expectativa não realista de que o 
compartilhamento de recursos, em especial recursos críticos
compartilhados entre projetos prioritários, pode ser alcançado com 
pouco ou nenhum impacto sobre os recursos ou a organização.

Conceituação
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• É muito comum se encontrar uma confusão quanto ao uso de termos
como gerenciamento de programas, gerenciamento de portfólio e 
gerenciamento de múltiplos projetos, como se estes fossem 
sinônimos.

• Gerenciamento de portfólio e Gerenciamento de múltiplos projetos são 
na verdade dois termos bem distintos!

• O gerenciamento de portfólio, no seu sentido mais puro, possui um 
componente mais estratégico, que envolve a seleção e priorização de 
projetos – garantir que a organização está fazendo os projetos certos, 
em termos de alinhamento com a estratégia organizacional.

Conceituação
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• Diferentemente do gerenciamento de portfólio , o gerenciamento de 
múltiplos projetos se mostra mais focado no gerenciamento operacional, 
tático, diário, e no gerenciamento dos recursos compartilhados entre os 
projetos que integram o portfólio de projetos.

Conceituação

Portfólio

Estratégia e visão corporativaEstratégia e visão corporativa

Projeto Estratégico S1Projeto Estratégico S1

Programa APrograma A

Programa ZPrograma Z

Projeto A1Projeto A1

Projeto A2Projeto A2

Projeto Estratégico S2Projeto Estratégico S2

Fonte: [DINS06]
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Portfólios, Programas e Projetos

PortfólioPortfólio ProjetosProjetos ProgramasProgramas

ProgramasProgramas ProjetosProjetos

Portfólio

ProgramasProgramas ProjetosProjetos
Outras 

Atividades
Outras 

Atividades

ProjetosProjetos ProjetosProjetos ProjetosProjetos
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Portfólios, Programas e Projetos

Programa

• “Um grupo de projetos relacionados gerenciados de forma coordenada 
para obter benefícios e controle não disponíveis a partir de seu 
gerenciamento de forma individual.” (PMI)

Portfólio

• “Um conjunto de projetos ou programas e outros trabalhos agrupados 
para facilitar o gerenciamento eficaz desse trabalho a fim de atender aos 
objetivos de negócios estratégicos. Os projetos ou programas do portfólio 
podem não ser necessariamente interdependentes ou diretamente 
relacionados.” (PMI)
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Gerenciamento

de Portfólio

Gerenciamento de 

Múltiplos Projetos

Propósito Seleção e priorização de 
projetos

Alocação de recursos

Foco Estratégico Tático

Foco do 

Planejamento

Longo/médio prazo

( anual/trimestral) 

Curto prazo (diário)

Responsabilidade Nível Executivo/gerência 
sênior

Gerentes de projeto e funcionais

Portfólio x Múltiplos Projetos

Fonte: [DYE00]
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Gerenciamento de Múltiplos Projetos

• Independentemente de sua fonte de criação, todos os programas e 
projetos do portfólio de uma organização geralmente competem 
entre si pelos mesmos recursos.

• Possíveis exceções se relacionam com projetos que possuem 
equipe 100% dedicada, e de certa forma “isolada” dos demais 
projetos da organização.

• Num ambiente em que múltiplos projetos competem pelos mesmos 
recursos, todas as partes interessadas precisam entender com 
clareza a forma de alocação dos recursos entre os projetos com 
base na priorização estratégica definida pela organização.
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Gerenciamento de Múltiplos Projetos

• Infelizmente nem sempre prioridades são definidas ou mantidas, devido 
a fatores políticos e culturais, dentre outros, assim como a uma 
tendência muito comum, em especial em organizações que se 
especializam em vender projetos, de se achar que quanto mais projetos 
se executar ao mesmo tempo melhor retorno terá a organização.

• Além disto, em organizações com estrutura matricial, existe forte 
pressão sobre os gerentes funcionais para que suas respectivas 
equipes estejam alocadas em projetos num fator bem próximo do limite 
de sua capacidade de trabalho. Períodos de ociosidade temporária são 
muitas vezes usados como motivação para cortes de pessoal.
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2 - Planejamento de Prioridades
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Planejamento de Prioridades

• Para discutirmos em maiores detalhes o planejamento de prioridades entre 
projetos em um ambiente de múltiplos projetos, mostra-se necessário 
abordarmos de forma preliminar a priorização de projetos de um portfólio. 

• O PMI define, em  [PMI08], um conjunto de melhores práticas para 
gerenciamento de portfólios de projetos, e propõe que se utilize projetos como 
forma de realizar as metas estratégicas definidas para a organização.

• Para fazer isto de forma eficaz, é necessário garantir que os recursos da 
organização estão sendo gastos nos “melhores” projetos, isto é, aqueles que 
estão mais alinhados com a estratégia organizacional e possuem melhor relação 
custo-benefício.

• A figura no próximo slide mostra os grupos de processos propostos para 
gerenciamento de portfólios em [PMI08].
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Prioridades em um Portfólio 

Fonte: http://www.pmimg.org.br/downloads/EventoTecnico-24abr07_GerenciamentoPortfolio_MyrzaChiavegatto.pdf
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Planejamento de Prioridades

• Portanto, em um ambiente operacional de múltiplos projetos de uma 
organização que adota um processo formal de gerenciamento de 
portfólio, a princípio foram definidas em um nível estratégico as 
prioridades dos projetos de cada categoria. 

• Entretanto, muitas organizações não adotam/possuem tal processo, 
apesar de contarem com um ambiente de múltiplos projetos.

• Nestes casos, [DYE00] afirma que é muito comum que a direção da 
organização assinale prioridade máxima para todos os projetos, por 
mais paradoxal e incoerente que isto possa parecer.
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Planejamento de Prioridades

• Como resultado disto, não existe no nível de execução dos múltiplos 
projetos uma orientação clara sobre qual projeto/projetos possui maior 
urgência e necessidade de recursos críticos/escassos, o que deixa todos 
os projetos em condições de igualdade em termos de prioridade.

• Assim, independentemente do valor estratégico de cada projeto, a 
orientação da organização não é seguida em termos de definição de 
estratégia, e a precedência/prioridade entre projetos acaba sendo 
definida pelos gerentes de projeto de forma individual, e de forma 
compartilhada com os gerentes funcionais em organizações matriciais.

• Neste caso o processo de priorização se mostra fortemente suscetível a 
pressões imediatas a partir de pontos de vista parciais e na maioria das 
vezes desinformados.
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Planejamento de Prioridades

• Independentemente do número de projetos, existe um conjunto de objetivos 
comuns a todos os projetos de uma organização:

– Minimizar o tempo de permanência global de todos os projetos;
– Minimizar o tempo de execução global de todos os projetos;
– Minimizar o tempo de atraso global de todos os projetos.

• A melhor forma de se atingir tais objetivos consiste em buscar um foco na 
garantia de compatibilidade entre os projetos do portfólio que são 
executados simultaneamente pela organização.
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Planejamento de Prioridades

• Portanto, como parte de um processo de priorização de projetos, [DYE00] 
propõe que:

– Os projetos no portfólio sejam similares em termos de tamanho e nível de 
complexidade.

– Projetos tenham aproximadamente a mesma duração e demandem 
poucos recursos muito específicos/especializados/exclusivos (portanto de 
difícil compartilhamento).

– Projetos possuam prioridades semelhantes de forma a permitir um 
balanceamento de necessidades sem deixar alguns projetos fora do 
processo de alocação/compartilhamento de recursos.

– Projetos possuam disciplinas/tecnologias semelhantes.

Conclusão: no caso de organizações que executam projetos com características 
muito distintas, é importante ter um sistema de categorização de projetos
muito bem definido.
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Planejamento de Prioridades

• No Brasil, organizações como Vale e Petrobras adotam complexos 
sistemas de categorização de projetos de forma a garantir uma 
“competição compartimentalizada” entre seus projetos, divididos com 
base em categorias em múltiplos portfólios.

• A estratégia organizacional adotada por uma grande corporação para 
tratar múltiplos projetos com orçamento da ordem de R$1 milhão pode e 
deve ser distinta daquela adotada para projetos com orçamento da 
ordem de R$1 bilhão.

• Em situações assim, não faz sentido colocar todos os projetos num 
mesmo portfólio competindo pelo mesmo número de recursos finitos, 
pois em tal situação os projetos “maiores” tenderiam a alocar para si a 
totalidade dos recursos, bloqueando a execução dos projetos 
“menores”.
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Planejamento de Prioridades

• Na prática, em termos de planejamento de prioridades, deve-se partir 
de prioridades definidas no nível estratégico ou, quando isto não 
ocorrer, definidas por consenso dentro do grupo responsável pela 
execução da carteira de múltiplos projetos (gerentes de projeto e 
funcionais).

• É óbvio que tais prioridades precisam ser constantemente revistas em 
função do andamento dos projetos e do ingresso de novos projetos 
em carteira.

• Neste contexto, decisões devem ser tomadas em busca de um “ótimo 
global”, portanto nenhum gerente de projeto deve ser diretamente 
penalizado por decisões tomadas neste fórum.



Gerenciamento do Tempo

2010
27

Planejamento de Prioridades

• A periodicidade e a forma deste processo de revisão devem ser 
definidos como parte de uma metodologia de gestão, e levar em 
conta a “dinâmica” dos projetos – número de novos projetos por 
unidade de tempo.

• Tal processo precisa ser enxuto e eficaz, e para isto é essencial o 
uso de ferramentas automatizadas. 

• Exemplo pessoal: numa organização que executava projetos de 
desenvolvimento de software, de porte pequeno e médio, com uma 
carteira contendo em média 10 a 15 projetos, este processo era 
realizado duas vezes por semana para os projetos de pequeno porte, 
em reuniões de uma a duas horas de duração, com presença do 
Diretor de Projetos e de todos os gerentes de projetos.
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Planejamento de Prioridades

• Exemplo pessoal: no caso da avaliação/revisão de prioridades para os 
projetos de pequeno porte, era essencial dispor de informações sobre:

– Pool de recursos (humanos e materiais – equipamentos, licenças de 
software etc.);

– Status dos projetos (com base nas área de conhecimento de 
Tempo, Custo, Risco, Escopo e Qualidade).

“Você precisa considerar o cenário completo – o portfólio de projetos – antes 
de trocar pessoas entre projetos.” 

(declaração do palestrante em [JEDD07])
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Planejamento de Prioridades

• Exemplo hipotético - cenário típico (simplificado):

Projeto Status 
Global (0 = 
pior; 10 –
melhor)

Equipe - % 
da equipe 
total da 
organizaçã
o

Término 
Previsto

Término 
Planejado

Prioridade

A 8 40 +20 dias +18 dias ALTA

B 7 30 +15 dias +10 dias MÉDIA

C 5 20 +40 dias + 20 dias MÉDIA

Considerando uma duração média de projetos nesta categoria 
como sendo de 60 dias, o que você faria diante do quadro acima?
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Planejamento de Prioridades

• Exemplo hipotético – possíveis respostas e comentários:

Resposta #1 - Alocaria os 10% de recursos ociosos para o projeto 
C, que está mais atrasado e com pior status.

Comentário: a organização tem por norma manter um mínimo de 
10% do pool livre para tratar flutuações imprevistas, o que 
parece ser o caso. Porém, será que o acréscimo de 10% dos 
recursos da organização (ou um acréscimo de 50% na equipe 
do projeto) irão ajudar a resolver o problema?
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Planejamento de Prioridades

• Exemplo hipotético – possíveis respostas e comentários:

Resposta #2 - Alocaria os 10% de recursos ociosos para o projeto C, e 
ainda repassaria 25% dos recursos do projeto A (10% do total da 
organização) para o projeto C.

Comentário: Ok, se o problema do projeto C era de pessoas isto deve 
resolver, sem atrapalhar muito o projeto A. Ou não?
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Planejamento de Prioridades

• Exemplo hipotético – possíveis respostas e comentários:

Resposta #3 – Antes de fazer qualquer coisa, pediria ao gerente do projeto C um 
relatório completo do status do projeto. Somente então iria decidir o que 
fazer.

Comentário: melhor alternativa, pois não movimenta recursos externos ao projeto 
antes de assegurar que esta seria a melhor alternativa. Na verdade, quando 
o gerente do projeto C fez sua apresentação ficou claro que a melhor 
alternativa é paralisar o projeto (com comunicação formal ao cliente, que é 
externo à organização), uma vez que este se encontra parado há 5 dias 
aguardando disponibilização pelo cliente de uma autorização de início de 
trabalhos em ambiente de homologação.
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3 - Planejamento de Recursos
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Planejamento de Recursos

• Definidas as prioridades entre os múltiplos projetos, é hora de planejá-
los, levando em conta os recursos para os projetos da carteira.

• Apresentaremos a seguir um método de gerenciamento proposto por 
Camargo em [CAM08], baseados nos conceitos de Planejamento de 
Capacidade (Capacity Planning). 

• [CAM08] define Capacity Planning em Gerenciamento de Projetos 
como: 

“A arte de determinar corretamente a infra-estrutura de recursos necessários 
para que os projetos aprovados sejam bem-sucedidos, juntamente com 

a previsão da demanda futura de novos projetos.”
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Planejamento de Recursos

• [CAM08] considera que este processo de gerenciamento de recursos 
precisa observar e responder os seguintes pontos:

– Como os recursos disponíveis podem ser administrados da melhor 
maneira para que os projetos possam ser executados e gerenciados com 
sucesso?

– Quais projetos têm maior prioridade e como priorizá-los?

– Como os melhores recursos devem ser alocados?

– Como agir quando os recursos de um Projeto A que estão pré-locados 
para um Projeto B não forem disponibilizados devido a um atraso no 
Projeto A?

– Como dimensionar a quantidade de projetos simultâneos que a empresa 
pode atender?
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Planejamento de Recursos

• [CAM08] propõe que um processo de gerenciamento (planejamento, 
e o devido monitoramento e controle) que seja feito em cinco passos,  
a saber:

1. Identificar o padrão de carga de trabalho versus a quantidade de 
recursos disponíveis.

2. Medir o desempenho dos projetos atuais de maneira efetiva.
3. Medir a importância dos projetos com relação ao plano estratégico 

definido pela empresa frente aos recursos alocados em cada 
projeto.

4. Analisar as tendências e demandas de novos projetos.
5. Modelar as alternativas de infra-estrutura necessária.

Vamos analisar o primeiro item no restante deste item, e os demais no item 
seguinte - 4 - Monitoramento e Controle de Múltiplos  Projetos
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Planejamento de Recursos

1. Identificar o padrão de carga de trabalho versus a quantidade de recursos 
disponíveis.

• Aqui deve-se levar em conta a complexidade dos projetos, *o volume de 
pessoas/hora previsto e a quantidade de recursos disponíveis tanto para 
gerenciamento quanto para as equipes de projeto.

• No caso do gerenciamento do projeto Camargo propõe uma possível alocação 
para o caso de projetos de TI, indicando que o gerenciamento de um projeto 
nesta categoria demanda de 15% a 20% sobre o total previsto para a equipe.

• Este palestrante não obteve validação pessoal e profissional deste número, e 
considera que neste caso cada organização deve definir seus próprios índices!

• No caso da alocação da equipe do projeto, uma análise detalhada precisa ser 
feita, partindo das necessidades estimadas de recursos humanos versus a 
disponibilidade da organização para esta categoria de projetos.

*: note aqui a importância da precisão das estimativas, caso contrário todo o processo precisará 
ser revisto pouco tempo após o início dos projetos!
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Planejamento de Recursos

1. Identificar o padrão de carga de trabalho versus a quantidade de recursos 
disponíveis.

• Se o volume de pessoas-hora estimado for substancialmente maior do que a 
capacidade disponível (em especial com relação aos recursos críticos, que 
normalmente “ditam o ritmo” dos projetos), as empresas contam com as seguintes 
alternativas:

– Não fazer o projeto.
– Diminuir o escopo do projeto.
– Rever as prioridades dos projetos, fazendo uma redistribuição dos recursos alocados.
– Completar a capacidade com recursos externos, se isto for possível.
– Contratar novos funcionários, se a demanda futura prevista justificar.
– Identificar pessoas críticas e viabilizar o seu compartilhamento entre vários projetos –

considerando a capacidade de cada um em atuar em múltiplos projetos.
– Tocar o projeto do jeito que der, agir de maneira reativa e contar com a sorte, caso não 

seja um projeto de muita relevância para a estratégia da empresa.

>>> Proponho ainda avaliar se é possível fazer uma “Aceleração Racional de Projetos”, 
tema da próxima palestra, com o colega Aldo Dórea Mattos. 
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4 - Monitoramento e Controle de 
Múltiplos  Projetos
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Monitoramento e Controle de 
Múltiplos  Projetos

Dando seqüência ao processo de gerenciamento proposto por Camargo em 
[CAM08], temos agora no domínio de monitoramento e controle dos 
projetos:

2. Medir o desempenho dos projetos atuais de maneira efetiva.

• É preciso entender o presente para se planejar o futuro.

• Portanto, é necessário saber qual percentual de projetos é concluído 
com êxito, considerando as medidas de prazo, orçamento e qualidade 
esperadas >>> INDICADORES (tema da palestra do colega Armando 
Terribili Filho)

• Tal visibilidade é facilitada através do uso de ferramentas, e deve ser 
baseada em critérios objetivos, mensuráveis e observáveis, com 
coerência de medição entre todos os projetos, de forma a permitir 
comparações de desempenho.
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Monitoramento e Controle de 
Múltiplos  Projetos

Dando sequência ao processo de gerenciamento proposto por [CAM08], temos 
agora no domínio de monitoramento e controle dos projetos:

3. Medir a importância dos projetos com relação ao plano estratégico definido 
pela empresa frente aos recursos alocados em cada projeto.

• Aqui entra o processo de priorização integrante da metodologia de 
gerenciamento de portfólio.

• Deve ser buscado um foco nos projetos mais importantes de cada 
categoria.

• Não sendo possível executar todos os projetos com os recursos 
existentes, e diante da ausência de outras alternativas, uma possibilidade 
é paralisar projetos menos prioritários, com a devida comunicação aos 
stakeholders relevantes.
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Monitoramento e Controle de 
Múltiplos  Projetos

Dando sequência ao processo de gerenciamento proposto por [CAM08], 
temos agora no domínio de monitoramento e controle dos projetos:

3. Medir a importância dos projetos com relação ao plano estratégico definido 
pela empresa frente aos recursos alocados em cada projeto.

• Neste ponto existe amplo espaço para aplicação de técnicas de 
otimização, como SIX SIGMA e Lean Manufacturing (também 
chamado de Sistema Toyota de Produção).

• Se for feita uma avaliação de qualquer processo na maioria das 
empresas será verificado que em boa parte de tempo não se agrega 
valor nas atividades que o compõem. O mesmo pode acontecer em 
muitos projetos da organização.
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Monitoramento e Controle de 
Múltiplos  Projetos

Dando sequência ao processo de gerenciamento proposto por [CAM08], 
temos agora no domínio de monitoramento e controle dos projetos:

4. Analisar as tendências e demandas de novos projetos.

• Deve ser buscada uma visão da carteira de projetos para os próximos 
intervalos de avaliação dos projetos.

• A partir desta visão do futuro provável é possível determinar a melhor 
estrutura para a empresa de forma a atender as metas estratégicas 
devidamente traduzidas em projetos.
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Monitoramento e Controle de 
Múltiplos  Projetos

Dando sequência ao processo de gerenciamento proposto por [CAM08], 
temos agora no domínio de monitoramento e controle dos projetos:

5. Modelar as alternativas de infra-estrutura necessária.

• Com base na definição das necessidades de recursos para o futuro 
próximo, é possível e recomendável adequar a capacidade 
considerando tais necessidades.

• Aqui deve-se fazer uso intensivo de métricas de produtividade 
(INDICADORES), de forma a modelar a capacidade de forma mais 
precisa.

• É importante medir produtividade no “grão fino”, com base em perfis e 
atividades específicas, chegando mesmo ao nível de medição e 
registro de desempenho individual.
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Monitoramento e Controle de 
Múltiplos  Projetos

Ok, entendi o processo proposto por [CAM08]. Porém minha 
empresa vive de vender projetos, portanto a prioridade de 

cada projeto não deriva de alguma meta estratégica 
organizacional, mas é ditada pela estratégica comercial da 
empresa. Isto deve mudar alguma coisa no meu processo 

de gerenciamento de múltiplos projetos?

***** Segundo Abdollayan e Anselmo em [ABD06], 
a resposta é SIM!
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Monitoramento e Controle de 
Múltiplos  Projetos

• Já vimos que todos os projetos, sejam eles internos ou externos à 
empresa, precisam estar alinhados com a estratégia da empresa e ser 
um instrumento para sua implantação. 

• Nas empresas orientadas a projetos, porém, este alinhamento possui 
implicações mais diretas no dia-a-dia dos projetos: em determinada 
situação, por exemplo, pode ser vantajoso abrir mão de parte da 
margem de contribuição em determinado projeto tendo em vista 
maiores ganhos estratégicos, a exemplo da ocupação de um certo 
nicho de mercado somente com o intuito de  criar barreiras à entrada de 
competidores. 

• Tais decisões muitas vezes extrapolam a autoridade do Gerente do 
Projeto, sendo geralmente tomadas pela Diretoria ou pelos sponsors.
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Monitoramento e Controle de 
Múltiplos  Projetos

• [ABD06] propõe, para empresas orientadas a projetos, os seguintes fatores críticos 
de sucesso e competências a serem desenvolvidas:

• Gestão estratégica do projeto e do portfólio
• Capacidade de geração de novos projetos
• Expansão do conceito de satisfação do cliente
• Avaliação estratégica das decisões no projeto
• Desenvolvimento e uso da sensibilidade comercial do gerente de projetos
• Gestão ativa das necessidades e requisitos do cliente
• Avaliação ampla e sistêmica de riscos do portfólio
• Flexibilidade da estrutura de custos e recursos
• Gestão do fluxo de caixa
• Administração de contratos com clientes
• Expansão do conceito de Garantia de Qualidade
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Monitoramento e Controle de 
Múltiplos  Projetos

• [ABD06] entende que de certa forma e em maior ou menor grau, 
alguns dos pontos elencados são também importantes para todos os 
tipos de projeto de um portfólio. 

• Acredita, porém, que nos casos em que os projetos são vendidos a 
terceiros os pontos expostos, mais que importantes, tornam-se fatores 
críticos para o sucesso não só dos projetos mas também da empresa 
que se utiliza deles para sua sobrevivência. 
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O efeito de “Bad Multitasking” [POOL06]

Numa organização que executa múltiplos projetos sem o devido
planejamento e priorização, as equipes de projeto tendem a com 
o tempo passar a trabalhar cada vez mais tentando manter um 
conjunto de projetos dentro do prazo.

A partir de um certo momento as pessoas passam a entrar e sair de 
projetos de forma totalmente sem critério, o que atrapalha o 
andamento normal dos projetos. Roy Pool chama isto de “Bad 
Multitasking Effect” em [POOL06].

Os próximos slides mostram os efeitos negativos do efeito de “Bad 
Multitasking” em uma carteira com apenas dois projetos
concorrentes. 
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O efeito de “Bad Multitasking” [POOL06]

Fonte: [POOL06]
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 Para simplificar, vamos assumir que os dois projetos da Figura 1 possuem
duração estimada em 50 dias (10 para cada atividade), e cada pessoa está
alocada para trabalhar 10 dias em cada atividade.

 A equipe que atende aos projetos é composta das cinco pessoas cujos nomes
aparecem na figura.

 O gerente do projeto ABC tem sua remuneração casada com o sucesso do 
projeto, e outro gerente tem sua remuneração casada com o sucesso do 
projeto XYZ, portanto os dois tentam usar as mesmas pessoas nos dois
projetos, que são concorrentes.

 Com o “bad multitasking” que deve passar a ocorrer, as pessoas tendem a 
ficar indo de um projeto para outro a cada semana.

 A Figura seguinte mostra os resultados disto:

O efeito de “Bad Multitasking” [POOL06]
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O efeito de “Bad Multitasking” [POOL06]

Fonte: [POOL06]
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 Repare que, se tivéssemos executado os dois projetos em seqüência, o projeto 
ABC teria sido concluído em 50 dias (bem mais rapidamente), e o projeto XYZ 
teria sido concluído nos mesmos 100 dias da segunda figura.

 Porém, em muitas organizações os gerentes são obrigados a começar os projetos 
imediatamente, sem aguardar até que os recursos necessários possam ser 
devidamente alocados.

 A segunda figura mostra na verdade um melhor cenário, pois na prática é preciso 
considerar as constantes mudanças de contexto de projeto, que tendem a 
impactar a produtividade das equipes.

 Quanto maior o número de projetos neste cenário, maior a redução da 
produtividade e o atraso médio dos projetos.

 Mediante uso de simulação, Roy Pool mostra que, quando se “obriga” uma 
pessoa a terminar seu trabalho em um projeto antes de partir para outro projeto, 
num ambiente de quatro projetos concorrentes, o ganho médio na duração dos 
projetos é de cerca de 50%!

O efeito de “Bad Multitasking” [POOL06]
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 Por muito tempo se pensou que, num ambiente de múltiplos projetos, a busca de 
ótimos locais resultaria num ótimo global.

 Isto pode ser válido para organizações cujos projetos não compartilham recursos, 
mas não funcionam em organizações que executam múltiplos projetos com 
recursos compartilhados.

 É preciso então definir uma visão organizacional de sucesso em projetos, que o 
autor chama de “*through-put de projetos”.

*Este termo, quando usado no contexto de comunicação de dados, indica taxa de transferência. 
Aplicado num contexto de manufatura ou GP é usado para indicar a taxa de conclusão de 
processos ou projetos.

A Verdadeira Causa-Raiz [POOL06]
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A Verdadeira Causa-Raiz [POOL06]

 Through-put num ambiente de projetos de TI:

Fonte: [POOL06]
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 Na Figura anterior, notem que a organização só possui recursos humanos para
atender em média quatro projetos por mês.

 Os recursos de codificação (coding) constituem o gargalo (bottleneck) 
do sistema.

 Não estando ciente deste gargalo, uma organização pode tentar executar
simultaneamente mais de quatro projetos no mês, e depois de pouco tempo 
passar a experimentar o efeito de “Bad Multitasking”. 

 A partir daí, ela, com sorte, conseguirá concluir apenas um, dois ou no máximo
três projetos por mês.

 Portanto, a solução consiste em buscar definir um processo que valorize o 
through-put global (de toda a carteira de projetos), e não de um projeto em
particular!

 Esta é uma mudança cultural relevante, que precisa começar no nível executivo
da organização.

A Verdadeira Causa-Raiz [POOL06]
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Os executivos da organização precisam ser educados para:

1. Perceber que existe um número ótimo de projetos que podem ser 
implementados de forma concorrente.

2. Perceber que eles, no nível executivo, devem garantir que o número de 
projetos aprovados para execução não excede este número.

3. Implementar um processo de gerenciamento de portfólio, de forma a 
garantir uma devida priorização dos projetos aprovados para execução.

A Verdadeira Causa-Raiz [POOL06]
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Roy Pool relata que, depois de implantar na Lucent Technologies (Divisão de Sistemas
de Potência) um processo com base nas colocações anteriores, voltado para a 
busca de um through-put global ótimo, obteve os seguintes resultados:

Resultados Obtidos [POOL06]

1997-1998 
(buscando 
through-put 
local)

2000 
(buscando 
through-put 
global)

Duração 
média de 
projetos

15 meses 9 meses

% de sucesso 
dos projetos

35% 87%

Through-put
médio

40 projetos 90 projetos
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5 - Considerações Finais
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Proteja o tempo de suas equipes, e em especial o seu!

 Direito de recusa x reuniões: um colega me disse recentemente ter
instituído em sua organização, com o devido aval de seu Diretor, o chamado
direito de recusa, em caráter temporário: enquanto ele e sua equipe não
entregassem o marco XYZ (inicialmente no quadrante 2 de Covey, depois
escorregando para o primeiro), todo membro de sua equipe poderia se 
recusar a atender convocações de reunião que não fossem feitas pelo
gerente do projeto, sem necessidade de explicações...

 Portanto, antes de precisar implementar uma solução tão drástica, assegure-
se de que as reuniões de seu projeto são importantes, relevantes, 
necessárias e contribuem diretamente para os resultados do projeto. E evite
ao máximo fazer reuniões simultâneas com diferentes equipes de projeto, 
somente porque os projetos possuem pessoas em comum!

Gerenciamento do Tempo x Múltiplos Projetos
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 Questione toda exigência de trabalho adicional não ligada diretamente
ao escopo aprovado de seus projetos.

 Se for uma exigência de trabalho adicional ligada diretamente ao
escopo de seus projetos, garanta primeiro que ela foi devidamente
aprovada, replaneje o projeto (considerando o impacto sobre os
demais projetos) e somente então programe a sua execução.

 Coloque em prática um processo de categorização de projetos, 
promovendo uma “competição compartimentalizada” entre projetos
pelos recursos compartilhados.

Gerenciamento do Tempo x Múltiplos Projetos
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• Não trabalhe no limite de capacidade das equipes, pois isto lhe 
tira espaço de manobra no Planejamento e no Monitoramento e 
Controle de seus projetos.

• Quando alocar uma mesma pessoa em vários projetos, não 
considere apenas a capacitação técnica, mas também o nível de 
maturidade psicológica da pessoa e sua capacidade para 
trabalhar em um regime de multitasking.

• Cuidado com o “bad multitasking”!

Considerações Finais
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• Quando estiver gerenciando múltiplos projetos, procure ter em 
cada um o seu “go to person” (GTP), aquele membro da 
equipe que seja de sua total confiança e que tenha condições de 
substituí-lo no projeto sempre que necessário.

• “Proteja” o seus GTPs, não os sobrecarregando ou alocando-os 
em muitos projetos, caso contrário eles não conseguirão ter a 
visão completa e atualizada do projeto para atuarem como 
pontos focais em seus projetos.

• Avalie a possibilidade do uso de técnicas de Corrente Crítica, 
abordadas nas palestras dos colegas Fabiano Lisboa de 
Almeida Tomasini e José Finocchio.

Considerações Finais



Gerenciamento do Tempo

2010
64

• Exija trabalhar com ferramentas e sistemas de controle e gestão 
adequados ao gerenciamento de múltiplos projetos, que permitam 
acesso via Internet e que tenham bem desenvolvidas 
funcionalidades para tratamento de “pool” de recursos 
compartilhados entre múltiplos projetos.

• Conheça bem suas equipes, em especial seus limites de 
produtividade, tolerância a pressão e capacidade de executar 
múltiplas atividades.

• Incentive em sua organização a implantação de um processo de 
gerenciamento de portfólio, que valorize o “through-put” global e 
não local para os projetos.

Considerações Finais
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“A elaboração de um relatório pode demandar, por exemplo, seis ou oito horas de 
trabalho, pelo menos para a versão preliminar. É inútil dedicar sete horas à 

atividade reservando para ela 15 minutos por dia, duas vezes por semana, por
três semanas. No final o que você terá deve ser uma folha de papel quase em

branco, contendo alguns ´rabiscos´. Mas se você trancar a porta, desconectar o 
telefone, e se sentar para lutar com o relatório por cinco ou seis horas sem

interrupção, suas chances de sair com uma versão preliminar razoável – que eu
chamo de “draft zero”, o que vem antes do primeiro, são boas. A partir daí você

pode trabalhar em pequenos períodos, reescrever, corrigir e editar seções, 
parágrafos e sentenças.” 

Peter F. Drucker [DRU01]

>>> Proteja com unhas e dentes o tempo de trabalho de suas equipes de projetos!

Gerenciamento do Tempo x Múltiplos Projetos
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Ivo.michalick@gmail.com

Obrigado!
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